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RESUMO 
 

Título:  
O Processo de uso do Marketing de Mídias Sociais para Comunicação Científica: Um 
Estudo Multi-Casos em Periódicos Científicos Brasileiros 

 
Objetivo do trabalho:  
O objetivo deste trabalho é propor um método gerencial para que um periódico científico 
brasileiro possa fazer uso do marketing de mídias sociais para comunicação científica. 

 
Procedimentos/Método para a solução do problema:  
Trata-se de pesquisa exploratória e descritiva, aplicada e com abordagem 
predominantemente qualitativa. Para a coleta de dados foi realizado revisão sistemática 
qualitativa da literatura e estudo de caso, com pesquisa documental e entrevistas 
semiestruturadas. E a análise se deu por meio de análise de conteúdo e posterior 
triangulação teoria/caso/teoria para construção do método gerencial. 

 
Resultados:  
Essa pesquisa respondeu como um periódico científico brasileiro pode fazer uso do 
marketing de mídias sociais para comunicação científica, tomando como referência casos 
reais. A pesquisa bibliográfica contribuiu no entendimento do passo a passo para realizar 
um plano de marketing de mídias sociais. Já os estudos de multi-casos permitiram o 
entendimento da comunicação científica na prática e como se deu a inserção do marketing 
de mídias sociais em três revistas científicas com trajetórias distintas e áreas de estudos 
diversificadas: (i) a Revista A, direcionada para um público especialista das áreas ciências 
da vida e saúde a partir de uma perspectiva histórica, pioneira na utilização das redes sociais 
no Brasil desde 2013, possui blog nacional e internacional e página Facebook, destaca-se 
por incorporar a etapa de divulgação em mídias sociais ao processo de planejamento de 
publicação do periódico; (ii) a Revista B atinge um público na sua maioria acadêmicos de 
graduação das áreas de comunicação, jornalismo e educação, presente no Facebook desde 
2017 e em três anos registrou quase 28 mil seguidores, destaca-se pelo desenvolvimento de 
uma política de visibilidade incorporada pela Revista para potencializar o alcance nas redes 
sociais; e (iii) a Revista C é direcionada para um público acadêmico de graduação voltada 
para aspectos filosóficos e históricos do direito, possui presença no Facebook e Instagram, 
criado em 2018, destaca-se pelos resultados em utilizar outras plataformas da web social e 
os procedimentos de comunicação utilizado. Após isso, foi feito uma triangulação de dados 
e métodos que garantiu o desenvolvimento do método gerencial como produção técnica 
desse trabalho. 

 
Implicações práticas:  
O estudo pode servir de referência para a comunicação científica das revistas científicas 
brasileiras em mídias sociais, além de agregar valor à discussão acadêmica. Este trabalho 
traz implicações empíricas ao desvendar os fatores que auxiliam nesse processo, 
contribuindo para visibilidade e disseminação do conhecimento científico. O método de 
planejamento de marketing de mídias sociais proposto contempla todas as fases e etapas 
importantes, que surgiram a partir da revisão sistemática da literatura e práticas dos casos, 
e que pode servir como guia de implementação ou ser adaptado à realidade e necessidades 
da revista científica: (i) fase de diretrizes norteia o alinhamento com a visão geral da revista; 
(ii) fase de diagnostico, voltada para a avaliação do periódico científico, contempla a etapa 
de público-alvo, a análise e compreensão do público atual e público potencial, também a 



etapa de benchmarking, que consiste no estudo de referências, e a etapa de auditoria interna, 
que avalia os esforços já existentes nas redes sociais da revista; (iii) fase de objetivos 
contribui para estabelecer parâmetros para nortear os avanços nas redes sociais; (iv) fase de 
estratégia define as atividades e as ações da revista, contemplando a etapa de estratégia de 
conteúdo e a etapa do mix de marketing de mídias sociais; e (v) fase de controle para a 
avaliação e mensuração das estratégias.  

 
Originalidade e contribuições:  
A discussão acadêmica sobre o tema é escassa, pois não foram encontrados trabalhos que 
tratem especificamente do processo de marketing de mídias sociais para comunicação de 
periódicos científicos. Assim, a proposta gerada neste estudo torna-se original e relevante. 
Essas contribuições têm aderência com a linha de atuação científico/tecnológica - LACT 3: 
Competitividade, Inovação e Empreendedorismo. 

 
Produção Técnica/ Tecnológica:  
Trata-se de uma proposta prática, um processo ou método gerencial, detalhado em etapas, a 
ponto de um editor ou equipe editorial de um periódico ser capaz de realizar o marketing de 
mídias sociais na comunicação científica. O método gerencial pode ser enquadrado no Eixo 
1, Produtos e Processos como Processos de Gestão. 

 
Palavras-chave:  
Comunicação Científica. Marketing de Mídias Sociais. Periódicos Científicos. Método 
Gerencial. Estudo de Caso. 

 
  



ABSTRACT 
 

Title:  
The Process of using Social Media Marketing for Scientific Communication: A Multi-Case 
Study in Brazilian Scientific Journals 

 
Objective of the study:  
The objective of this paper is to propose a management process or method so that a Brazilian 
scientific journal can make use of social media marketing for scientific communication. 

 
Procedures/Method for solving the problem:  
This is a descriptive and applied research with a predominantly qualitative approach. For 
data collection, a qualitative systematic literature review and case study were carried out, 
with documentary research and semi-structured interviews. And the analysis took place 
through content analysis and subsequent theory/case/theory triangulation for the 
construction of the managerial method. 

 
Results:  
This research answered how a Brazilian scientific journal can make use of social media 
marketing for scientific communication, taking as reference real cases. The bibliographic 
research contributed to the understanding of the step by step to carry out a social media 
marketing plan. Multi-case studies, on the other hand, allowed the understanding of scientific 
communication in practice and how the insertion of social media marketing took place in 
three scientific journals with different trajectories and diversified study areas: (i) Revista A, 
aimed at an audience specialist in the life sciences and health areas from a historical 
perspective, pioneer in the use of social networks in Brazil since 2013, has a national and 
international blog and Facebook page, stands out for incorporating the stage of dissemination 
in social media to the process of planning of publication of the journal; (ii) Revista B reaches 
an audience mostly of undergraduate students in the areas of communication, journalism and 
education, present on Facebook since 2017 and in almost three years it registered almost 28 
thousand followers, it stands out for the development of a corporate visibility policy by the 
Magazine to enhance reach on social networks; and (iii) Revista C is aimed at an 
undergraduate academic audience focused on philosophical and historical aspects of law, has 
a presence on Facebook and Instagram, created in 2018, stands out for its results in using 
other social web platforms and procedures communication used. After that, a triangulation 
of data and methods was carried out, which guaranteed the development of the managerial 
method as a technical production of this work. 

 
Practical implications: 
The study can serve as a reference for the scientific communication of Brazilian scientific 
journals on social media, in addition to adding value to academic discussion. This work has 
empirical implications by unveiling the factors that assist in this process, contributing to the 
visibility and dissemination of scientific knowledge. The proposed social media marketing 
planning method contemplates all the important phases and steps, which arose from the 
systematic review of the literature and case practices, and which can serve as an 
implementation guide or be adapted to the reality and needs of the scientific journal: (i) 
guidelines phase guides alignment with the magazine's overview; (ii) the diagnostic phase, 
focused on the evaluation of the scientific journal, includes the target audience stage, the 
analysis and understanding of the current and potential audience, also the benchmarking 
stage, which consists of the study of references, and the stage internal audit, which evaluates 



the efforts already existing in the magazine's social networks; (iii) the objective phase helps 
to establish parameters to guide the advances in social networks; (iv) the strategy phase 
defines the magazine's activities and actions, including the content strategy stage and the 
social media marketing mix stage; and (v) control phase for the evaluation and measurement 
of strategies. 

 
Originality and contributions:  
Academic discussion on the topic is scarce, as no studies were found that specifically deal 
with the social media marketing process for the communication of scientific journals. Thus, 
the proposal generated in this study becomes original and relevant. These contributions are 
in line with the scientific / technological action line - LACT 3: Competitiveness, Innovation 
and Entrepreneurship. 

 
Technical/Technological Production:  
This is a practical proposal, a management process or method, detailed in stages, to the point 
that an editor or editorial team of a journal is able to perform social media marketing in 
scientific communication. The management method can be framed in Axis 1, Products and 
Processes as Management Processes. 

 
Keywords:  
Scientific Communication. Social Media Marketing. Scientific Journals. Management 
Method. Case Study. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A comunicação científica envolve o espectro total de atividades associadas com a 

produção, a disseminação e o uso da informação (GARVEY, 1979). 

É possível distinguir dois tipos de comunicação da ciência: a formal e a informal. 

A comunicação formal ocorre através da publicação dos resultados da investigação, 

principalmente em revistas e livros científicos, considerados como o principal meio de 

comunicação e divulgação do conhecimento científico, sujeito a uma avaliação e revisão 

pelos pares. Já a comunicação informal recorre a canais informais, como a troca de 

mensagens e discussões entre investigadores, participação em congressos e seminários 

(BARJAK, 2004; OLIVEIRA, 2004). 

A comunicação científica utiliza os canais informais e os recursos eletrônicos, não 

de forma excludente, mas de maneira complementar ao canal formal. E, em diversos 

momentos, à comunicação informal, é introduzido um componente formal (TARGINO, 

1999). 

Nas últimas décadas, as inovações tecnológicas têm transformado a forma de 

tratar, armazenar, acessar e analisar todos os tipos de informação, inclusive as científicas 

(RUSSELL, 2001). Em especial, tem-se o surgimento das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), no final do século XX e início do século XXI, especialmente da 

internet e da web, que garantem a agilidade da difusão e compartilhamento de 

informações, e a interligação de pesquisadores e instituições (OLIVEIRA; NORONHA, 

2005). 

Entre estas novas tecnologias que eclodiram com a internet, destaca-se o 

desenvolvimento das mídias sociais, que expandiram o potencial da comunicação da 

ciência, e levaram a alterações profundas nas práticas comunicacionais por parte dos 

cientistas e instituições (SAIOTE, 2013). 

As mídias sociais são uma série de sites e aplicativos, acessíveis via computador, 

tablet ou smartphone e, o principal objetivo delas é permitir o compartilhamento de 

conteúdo de forma eficiente e em tempo real. As mídias sociais permitem que as pessoas 

interajam, conectem e compartilhem conteúdos com qualquer usuário e em qualquer parte 

do mundo (WEINBERG, 2014). 
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Lyngbo (2012) acrescenta que as mídias sociais são o meio de publicidade do 

futuro, pois, além da simplicidade e do baixo custo, atingem milhões de usuários online. 

Isso faz com que as organizações do mundo inteiro optem por comunicar-se desta 

maneira, através de mensagens espalhadas de forma rápida e, sobretudo, em tempo real 

(LYNGBO, 2012).  

As redes sociais estão presentes em todos os níveis e segmentos da sociedade e, 

na ciência, não é diferente. Além de possibilitar maior interação, apontam novas práticas 

de comunicação e ampliam a visibilidade e alcance das pesquisas realizadas e sua 

disseminação para a comunidade específica e sociedade em geral (PRÍNCIPE, 2013). 

Importante destacar que redes sociais e mídias sociais, muitas vezes usando como forma 

distinta, não significam a mesma coisa. Enquanto as redes sociais por definição são 

relações entre um grupo de pessoas, as mídias sociais, englobam um cenário mais amplo, 

e se referem a todos os canais ou ferramentas que promovem e permitem a disseminação 

de conteúdos e mensagens (TELLES, 2011).  

O tema sobre o uso da internet e das mídias sociais na comunicação científica tem 

sido cada vez mais recorrente e, consequentemente, mais debatido na academia, conforme 

evidenciado em encontros internacionais como o da American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) (ARAÚJO, 2015). No Brasil, no Seminário de 

Introdução ao Uso de Redes Sociais na Comunicação Científica, realizado pela SciELO1 

e Fapesp2, em parceria com a Fiocruz, em 2012, foi discutido a importância do uso das 

redes sociais como ferramenta de modernização dos periódicos, que existe uma demanda 

por um maior impacto da comunicação científica, porém estando a prática ainda em 

situação incipiente (SCIELO, 2012). 

Portanto, as redes sociais começam assim a ser adotadas por instituições 

científicas para difusão do conhecimento científico a nível global, levando à aproximação 

dos mesmos com a comunidade (SAIOTE, 2013). No entanto, o aumento da capacidade 

de comunicação interativa, e o crescente número de canais e fontes eletrônicas de 

informação, fazem com que seja cada vez mais necessário refletir sobre o melhor uso 

 
1 A Scientific Electronic Library Online – SciELO (2019) é uma biblioteca eletrônica que abrange uma 
coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. O Projeto tem por objetivo o desenvolvimento de 
uma metodologia comum para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção 
científica em formato eletrônico. 
2 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo é uma instituição pública de fomento à ciência, 
tecnologia e inovação ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Governo do Estado de São Paulo (MOTOYAMA, 1999). 
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dessas potencialidades na produção, circulação, acesso e avaliação de uso do 

conhecimento científico (WALDROP, 2008).  

Nesse sentido, o marketing de mídias sociais pode ser entendido como o processo 

que utiliza o aspecto social da web para oferecer melhor valor ao público-alvo, 

concentrando-se em conectar e interagir com o público-alvo em um nível mais 

personalizado, direcionando a comunicação para quem realmente a organização pretende 

atingir, com o objetivo de gerar visibilidade, reconhecimento e um posicionamento 

efetivo (LYNGBO, 2012). 

No entanto, não se sabe ainda como esse conhecimento é aplicado na realidade de 

um periódico científico brasileiro. O estudo sistemático da literatura resultou em um total 

de 51 trabalhos. Destes, apenas quatro são modelos de planejamento de marketing de 

mídias sociais, sendo que apenas um se relaciona com a comunicação científica, mesmo 

assim sob a perspectiva do pesquisador, como marketing pessoal. Portanto, há uma lacuna 

existente na literatura para trabalhos de marketing aplicado a gestão de mídias sociais, em 

especial para melhor comunicação científica. Por isso vale a investigação da presente 

dissertação, que buscou consolidar em um método gerencial os estudos da comunicação 

científica, os trabalhos encontrados sobre marketing de mídias sociais e a experiência dos 

periódicos científicos nacionais relatados a partir da perspectiva dos editores e gestores 

das revistas.  

O presente trabalho tem como problema de pesquisa a seguinte questão: Como 

um periódico científico brasileiro pode fazer uso do marketing de mídias sociais para 

comunicação científica? Dado o referido problema, são apresentados a seguir os objetivos 

geral e específicos do estudo. 

 

1.2. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral desta pesquisa é propor um processo ou método gerencial para 

que a equipe editorial de um periódico científico possa fazer uso do marketing de mídias 

sociais para comunicação científica. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo principal, o mesmo foi desdobrado em objetivos 

específicos, que são descritos a seguir: 

1. Contextualizar os processos de comunicação científica e de marketing de 

mídias sociais; 

2. Entender as métricas de mensuração dos impactos seja do marketing de mídias 

sociais ou da comunicação científica; 

3. Conhecer a experiência do processo de marketing de mídias sociais de três 

periódicos científicos brasileiros em distintos estágios evolutivos; 

4. Propor um método de uso do marketing de mídias sociais para comunicação 

científica. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco seções mais as referências 

bibliográficas e apêndices, e está estruturada da seguinte forma: 

• No capítulo 1 é exposto o contexto que despertou o interesse pela 

realização dessa pesquisa, a questão problema, os objetivos e as 

proposições teóricas analisadas.  

• No capítulo 2, foi desenvolvido uma revisão sistemática qualitativa da 

literatura sobre mídias sociais, comunicação científica, marketing digital, 

e modelos aplicados de marketing de mídias sociais.  

• O capítulo 3 é dedicado ao detalhamento dos métodos de pesquisa e 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa para realização da 

pesquisa de campo e geração do método gerencial final.  

• Na seção 4 são apresentados os casos, além da discussão dos resultados 

vinculados as subunidades e unidade de análise da pesquisa e da validação 

das proposições do trabalho.  

• No capítulo 5 apresenta-se método de planejamento de marketing de 

mídias sociais para comunicação científica a ser utilizado por qualquer 

outra revista científica. 
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• O capítulo 6 refere-se às considerações finais, limitações do estudo e 

sugestões para futuras pesquisas. 

Ao final deste trabalho, encontra-se a bibliografia utilizada para o 

desenvolvimento desta pesquisa e, nos apêndices, são apresentados o roteiro 

semiestruturado utilizado nas entrevistas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo se divide em cinco seções: na Erro! Fonte de referência não 

encontrada., são apresentados os resultados do estudo das ferramentas digitais que 

promovem e permitem a disseminação de conteúdos e mensagens nos ambientes online. 

Em seguida, na seção Erro! Fonte de referência não encontrada., contextualiza-se os 

estudos das transformações da comunicação científica e apresenta-se as ações de 

mensuração que têm relação com a produção, difusão, transferência e aplicação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Na seção Erro! Fonte de referência não 

encontrada., são apresentados os aspectos do marketing realizado em ambientes digitais. 

Em curso, na seção 2.4, são apresentados os modelos de marketing estudados e 

direcionados para os canais de mídias sociais. 

 

2.1. MÍDIAS SOCIAIS  

 

O mundo globalizado atualmente originou uma “nova” sociedade com múltiplas 

denominações na literatura, qual seja, “sociedade de informação”, “sociedade de 

aprendizagem”, “sociedade do conhecimento” ou “sociedade em rede”, em que o 

denominador comum é o reconhecimento do papel das tecnologias da informação e de 

comunicação na reconfiguração dos processos educativos (MONTEIRO; MOREIRA, 

2012). 

Um novo conjunto de ferramentas baseadas na web - que incluem blogs, sites de 

vídeos, websites e conteúdos gerados por usuários e fóruns profissionais - é coletivamente 

denominado de web 2.0. Compreendendo inovações online que facilitam prontamente a 

publicação de conteúdo, bem como ferramentas de rede social que permitem aos usuários 

interagir mais facilmente uns com os outros, a web 2.0 estreitou as distinções entre os 

criadores e usuários de conteúdo (MARTINSEN, 2012).  

A web 2.0 é desta forma um ambiente de cooperação e participação: os 

participantes produzem e distribuem conteúdo com base em uma cultura de comunicação 

aberta, em que se reconhece a ampla liberdade de compartilhar e reutilizar conteúdo e 

onde, finalmente, não existe uma autoridade e um controle centralizado, mas uma 

inteligência coletiva não controlada (ROCHA; PEREIRA, 2010). O foco desta ferramenta 

está na formação de redes sociais, no compartilhamento e uso da informação, e no 

processo coletivo de organização da informação na web (PRIMO, 2007). 
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As formações de redes sociais nos ambientes cooperação e participação na web 

podem ser definidas como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições 

ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (WASSERMAN; 

FAUST, 1994; DEGENNE; FORSÉ, 1999). Uma rede, assim, é uma metáfora para 

observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas 

entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, 

onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. 

A este respeito, segundo Castells (1999), as redes constituem: uma nova 

morfologia social das nossas sociedades e a difusão da lógica de redes modifica de forma 

substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e 

cultura. Embora a forma de organização em redes tenha existido em outros tempos e 

espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para a 

sua expansão penetrante em toda a estrutura social.  

Redes sociais podem ser definidas como um processo de socialização, algum tipo 

de interação coletiva e social, presencial ou virtual, que pressupõe a partilha de 

informações, conhecimentos, desejos e interesses. Assim, sendo as redes sociais espaços 

coletivos e colaborativos de comunicação e de troca de informação, fica mais fácil a 

criação e desenvolvimento de comunidades de prática ou de aprendizagem, desde que 

exista uma intencionalidade educativa explícita (FRANCO, 2012).  

Estas comunidades virtuais têm-se afirmado como uma importante alternativa à 

aprendizagem e aos contextos organizacionais tradicionais e, ao serem suportadas pelas 

tecnologias, tornaram-se mais visíveis na atualidade. Representam ambientes intelectuais, 

culturais, sociais e psicológicos que facilitam e sustentam a aprendizagem, enquanto 

promovem a interação, a colaboração e o desenvolvimento de um sentimento de pertença 

dos seus membros. 

É importante destacar que é frequente as pessoas associarem as mídias sociais e 

redes sociais à mesma plataforma, o que é um equívoco. Telles (2011, p. 17) explica a 

diferença: 

Importante destacar que Redes Sociais e Mídias Sociais, muitas vezes usando 
como forma distinta, não significam a mesma coisa. O primeiro é uma 
categoria do último. Sites de relacionamento ou redes sociais na Internet são 
ambientes que concentram pessoas, que são membros, que uma vez inscritos, 
podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e 
vídeos, além de interagir com outros membros, criar listas de amigos e 
comunidades. (TELLES, 2011, p.17).  
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Vale ressaltar que essa rede só existe se as pessoas participarem dela, caso 

contrário, torna-se inútil. São os usuários que produzem e consomem todos os conteúdos 

inseridos nas mídias sociais (TUTEN; SOLOMON, 2013). Enquanto as redes sociais por 

definição são relações entre um grupo de pessoas, as mídias sociais englobam um cenário 

mais amplo, e se referem a todos os canais ou ferramentas que promovem e permitem a 

disseminação de conteúdos e mensagens. 

As mídias sociais são uma série de sites e aplicativos acessíveis via computador, 

tablet ou smartphone e, o seu principal objetivo é permitir o compartilhamento de 

conteúdo de forma eficiente e em tempo real. As mídias sociais permitem que as pessoas 

interajam, conectem e compartilhem conteúdos com seus amigos, familiares ou qualquer 

usuário em qualquer parte do mundo (WEINBERG, 2014). 

Existem várias formas de como os usuários podem participar das mídias sociais 

como, por exemplo: compartilhamento de fotos e vídeos, documentos, blogs, jogos 

sociais, redes sociais, redes de negócios, entre outras que estão sendo criadas 

constantemente. Indivíduos usam as diversas formas para manter contato e se conectar 

com as pessoas, criar redes para oportunidades de carreira e compartilhar conteúdos. Por 

outro lado, a mídia social oferece às empresas a possibilidade de anunciar e promover, 

avaliar tendências e oferecer serviço ao cliente, obter feedback do cliente e, o mais 

importante, encontrar e interagir com os clientes para elevar a marca (WEINBERG, 

2014).  

Os modernos canais de informação e redes sociais que se apresentam optam por 

uma interação crescente entre os usuários e os meios de comunicação. Nesse ambiente, 

os usuários podem se expressar, compartilhar, conhecer e socializar em redes onde sua 

identidade como um grupo surge em torno de um tema específico. As principais 

ferramentas de Redes Sociais baseadas na web são (TUTEN; SALOMON, 2017). 

• Blog: páginas atualizadas periodicamente, são utilizados para desenvolver 

conteúdos e inserir diversos formatos de mídias.  

• Twitter: também conhecido como microblog, que permite aos usuários enviar 

e receber atualizações pessoais de outros contatos em tempo real. 

• Facebook: permite aos usuários postar comentários, compartilham fotos e 

links para notícias. Além de outros interagirem, estabelecer conversas e grupos 

online. 

• Instagram: serviço de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. 
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• Pinterest: serviço de compartilhamento de fotos. Assemelha-se a um quadro 

de inspirações, onde os usuários podem compartilhar e gerenciar imagens por 

categorias e temas.  

• LinkedIn: rede social para utilização estritamente para contatos e 

compartilhamento de conteúdos de interesse profissional. 

• Youtube: site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através 

da internet. 

• Website: utilizadas para fazer referência a uma página ou a um agrupamento 

de páginas relacionadas entre si, acessíveis na internet através de um 

determinado endereço. 

A mídia social pode ser utilizada baseada em estratégias de canais, como se 

fossem braços de atuações para o desdobramento dos interesses que as organizações 

pretendem explorar e, ao passar do tempo, novos formatos são criados e chegam ao 

ambiente online o tempo todo. Devido ao grande número de canais diferentes, agrupar os 

canais semelhantes ajuda a comparar e contrastar as opções. As quatro zonas criadas são: 

comunidade social, publicação social, entretenimento social e comércio social. A Figura 

1 apresenta as zonas de mídias sociais e seus componentes. Claro que essas zonas são 

apenas alternativas de agrupamento, pois na aplicação algumas delas podem se sobrepor 

(TUTEN; SALOMON, 2017). 

Figura 1 - Fases do plano de marketing de mídias sociais 

 
Fonte: Tuten e Solomon (2017). 

•Games

•Artes

•Música

•CRM/Serviços

•Vendas

•Recursos 
Humanos

•Conteúdo

•Compartilhar 
Conhecimento

•Compartilhar

•Socializar

•Relacionamento

Comunidade 
Social

Publicação 
Social

Entretenimento 
Social

Comércio Social



25 
 

 

Os canais que são classificados como comunidades sociais são aqueles focados 

em relacionamentos e nos quais as pessoas participam juntamente com outras pessoas que 

compartilham o mesmo interesse ou identificação. Essa zona é criada porque a principal 

razão pela qual as pessoas participam é para construir e manter relacionamentos. Muito 

utilizado para desenvolver relacionamento entre grupos e também, em se tratando de uma 

visão organizacional, aproximar uma relação com público (TUTEN; SALOMON, 2017). 

Os canais nas comunidades sociais são sites de redes sociais, quadros de 

mensagens, fóruns e os mais populares são o Twitter, Facebook e LinkedIn. Além disso, 

no contexto de comunicação e conversa, colaboração e comunidade, as contribuições 

individuais são enfatizadas nos canais das comunidades sociais (TUTEN; SALOMON, 

2017). 

As comunidades sociais se concentram na construção e manutenção de 

relacionamentos, já a publicação social se concentra no compartilhamento de 

conhecimento. A publicação social permite o compartilhamento de conteúdo sem as 

barreiras do modelo tradicional de publicação e transmissão, democratizando e dando 

maior visibilidade a conteúdos, e facilitando o acesso em tempo real (TUTEN; 

SALOMON, 2017).  

Os editores sociais são categorizados em três grupos: usuários individuais, 

profissionais independentes e os colaboradores profissionais associados às organizações 

e marcas. As pessoas podem compartilhar seu próprio conteúdo por meio de canais de 

publicação social, como blogs, sites de compartilhamento e de mídia (TUTEN; 

SALOMON, 2017), como exemplo de canais de publicações sociais, plataformas para 

criação de blogs como Blogger e WordPress ou o desenvolvimento de um próprio site 

pessoal. 

A zona de entretenimento social tem sua orientação no compartilhamento de 

entretenimento. O objetivo é proporcionar prazer e diversão usando diferentes canais de 

mídia social nos quais as pessoas podem, por exemplo, jogar, ouvir música ou assistir a 

vídeos. Logo, os canais de entretenimento social mais populares são Youtube e Spotify 

(TUTEN; SALOMON, 2017). 

A última zona das mídias sociais é o comércio social, que é a zona de compras 

online, compra e venda de ofertas de mercado nas mídias sociais. Exemplos de canais 

populares são Facebook Business, destinado para a compra e venda, e o site Reclame 

Aqui, destinado a relatar experiências de compra de usuários. 
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O comércio social inclui compras sociais, mercados sociais, e canais e ferramentas 

que permitem a participação compartilhada na tomada de decisões de compra. De um 

lado, tanto compradores quanto vendedores têm acesso fácil a mercados e comunidades 

on-line para comercializar e vender produtos e serviços. Do outro, quando as pessoas 

compartilham suas experiências, opiniões e recomendações por meio das mídias sociais, 

elas participam ativamente e influenciam o processo de tomada de decisões de outros 

consumidores (TUTEN; SALOMON, 2017). 

Em relação aos principais benefícios que as redes sociais oferecem, o principal 

está no acesso rápido, fácil e direto a muitas pessoas. Tomando como ponto de partida 

um levantamento do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 

da Informação (CETIC, 2020) sobre os hábitos de uso e comportamento das pessoas nas 

redes sociais, no Brasil, pode-se constatar que 96,2% dos usuários de internet estão em 

alguma rede social, 18,2% a mais que no ano de 2018.  

 As atividades realizadas na internet, a pesquisa apresentada pelo CETIC (2020) 

relata que a comunicação segue sendo a mais realizada pelos usuários da rede, com 

destaque para o envio de mensagens instantâneas, que passou de 74% em 2013, para 92% 

em 2018, em relação ao total de usuários de internet. 

Figura 2 – Usuários de internet, por atividades realizadas na internet 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de CETIC (2020). 

 

Além disso, as atividades relacionadas ao compartilhamento e à criação de 

conteúdos multimídia continuaram sendo as mais frequentemente realizadas pelos 
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usuários de internet, depois das atividades de comunicação. Nesse sentido, compartilhar 

textos, imagens ou vídeos seguiu sendo a atividade mais citada e apresentou uma 

tendência de crescimento ao longo dos últimos anos, tendo passado de 60% em 2013, 

para 74% em 2018 (CETIC, 2020). 

Uma vez que o número de pessoas acessando a internet vem crescendo 

constantemente e utilizando as redes sociais como ferramenta para comunicação e 

compartilhamento de conteúdo, uma das principais vantagens da utilização do canal 

online é a divulgação e venda de produtos ou serviços. Segundo a CETIC (2020), as redes 

sociais foram as plataformas mais utilizadas para esse tipo de transação online (67%). 

Com o crescimento da participação e utilização das redes sociais, empresas 

aproveitam desta vantagem e utilizam as redes sociais como um meio para atingir vários 

públicos diferentes. Junqueira et al. (2014) levantaram vantagens e benefícios que as 

redes sociais oferecem às organizações: 

• Economia de tempo para divulgação, acesso e retorno de informações, uma 

vez que a comunicação se dá de forma praticamente instantânea. 

• Fonte de análise de informações para conhecer melhor clientes e criar perfis 

de acordo com suas preferências, podendo responder de forma mais direta e 

efetiva. 

• As empresas devem usar a Internet não apenas para divulgar seus 

produtos/serviços, mas também aproveitar os recursos proporcionados pela 

mesma em contribuição ao seu negócio (obter informações do mercado, 

realizar pesquisas, identificar novas oportunidades). 

• Conhecer os clientes, o que estão comentando nas mídias sociais, e se preparar 

para atender pedidos antes desconhecidos, porém desejados e comentados 

entre os internautas. Pode-se assim manter e adquirir novos clientes, e 

conhecer como está o índice de satisfação dos consumidores pelo produto/ 

serviço. 

• Não precisa fazer grandes investimentos ou utilizar muitos recursos 

financeiros para fazer divulgação pela internet, uma vez que é uma ferramenta 

gratuita e acesso liberado. 

Outra pesquisa de destaque é a elaborada pela empresa Rock Content (2019), 

realizada no meio online, em todo Brasil, entre os dias 18 de dezembro de 2018 e 20 de 

janeiro de 2019, com a coleta de dados de formulários enviados para profissionais 



28 
 

cadastrados na base de dados da empresa, com a participação de parceiros Quintly3 e 

Bume4. A pesquisa foi realizada com 1293 participantes, sendo 736 representantes de 

empresas, 402 freelancers ou profissionais autônomos, e 155 usuários de redes sociais. 

O resultado da pesquisa apresenta que a visibilidade (70,5%) e a divulgação de 

conteúdo e outros materiais (66,1%) nas redes sociais foram os principais motivos que 

levaram as empresas a usarem mídias sociais como pode ser visto na Figura 3. O fato de 

poder interagir com o público-alvo também serviu como motivação para 46,8% das 

empresas (ROCK CONTENT, 2019). 

Figura 3 – Motivos que levaram as empresas a usarem mídias sociais 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Rock Content (2019). 

Em relação aos benefícios gerados pelas mídias sociais, a divulgação da marca 

proporcionada pelas redes sociais aparece como a principal vantagem (53%), conforme 

Figura 4. O engajamento com a marca também foi apontado como segundo ponto das 

empresas que responderam à pesquisa, representando 44,2% (ROCK CONTENT, 2019). 

 
 

 

Figura 4 - Benefício gerados pelas mídias sociais percebidos pelas empresas 

 
3 Quintly é uma ferramenta de análise de redes sociais. Ela permite que você monitore, faça benchmarks 
com seus concorrentes e aperfeiçoe desempenho através de indicadores produzidos pelas redes sociais 
(QUINTLY, 2020). 
4 Bume é uma plataforma de gestão de postagem de conteúdos (BUME, 2020).  
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Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Social Media Trends (2019). 

Em relação a utilização das plataformas de redes sociais, segundo Rock Content 

(2019), o Facebook continua sendo a principal rede social utilizada, com 97,5% das 

menções. Porém, pode-se ver na Figura 5 uma pequena queda de 1,3% de 2018 para 2019. 

O Instagram ainda é a segunda colocado, mas continua em ascensão. O LinkedIn também 

teve um aumento significativo comparado ao ano de 2018. Já o Twitter, Google +, 

Pinterest e Snapchat foram as redes sociais que tiveram queda. Isso pode ser um reflexo 

das novas funcionalidades apresentadas pela Instagram como a ação de stories5 e as 

mensagens diretas, que possibilitaram uma usabilidade parecida com as que são 

oferecidas por essas outras redes sociais que tiveram queda.  

Figura 5 - Evolução da presença das empresas nas redes sociais 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Rock Content (2019). 

 

 
5 Permite que os usuários publiquem fotos e vídeos rápidos, que podem ser editados e que só podem ser 
visualizados por um período curto de tempo, pois saem do ar em 24 horas.  
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Portanto, mídia social é o meio de publicidade do futuro, pois, além da 

simplicidade e do baixo custo, atinge milhões de usuários online, e isso faz com que as 

organizações do mundo inteiro optem por comunicar-se desta maneira, através de 

mensagens espalhadas de forma rápida e, sobretudo, em tempo real (LYNGBO, 2012). 

Porém, o autor ressalta a importância de se ter definida uma estratégia de comunicação 

nestas mídias, pois, somente deste modo, o público-alvo comentará, compartilhará e se 

sentirá, de fato, mais próximo da organização, gerando visibilidade, reconhecimento e um 

posicionamento de marca mais efetivo (LYNGBO, 2012). 

Na próxima seção, discute-se especificamente a comunicação científica e como 

ela pode fazer uso das mídias sociais para expandir a geração, distribuição e consumo do 

conhecimento. 
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2.2.COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

2.2.1 Comunicação Tradicional 

 

Embora a revolução tecnológica que estamos vivenciando hoje seja sem 

precedente, a transformação na comunicação científica tem uma longa história. A 

primeira revista científica de que se tem registro surgiu no ano de 1665. A Philosophical 

Transactions, publicada na Inglaterra, é a primeira revista puramente dedicada à ciência 

e a mais longa continuamente publicada no mundo (HOUGHTON, 1975). Nesse sentido, 

a expansão dos periódicos científicos partiu da necessidade de publicação para validação 

e legitimação da produção científica, assim como registro e preservação das descobertas 

(MEADOWS, 1999).  

Segundo Bégault (2009) rapidamente o artigo científico tornou-se a principal 

forma de comunicação acadêmica. Ele não se restringe a um meio utilizado pelo 

pesquisador para divulgar o conhecimento que adquiriu, ou para apresentar uma 

descoberta a outros pesquisadores, mas também como uma forma de se obter aprovação 

de especialistas, o que garante o grau de seriedade científica do trabalho, e que o 

pesquisador seja reconhecido como membro de sua comunidade. Da mesma forma, os 

periódicos desempenham diversas funções na comunicação científica, como divulgação 

de pesquisas e arquivamento, retenção de propriedade intelectual, controle de qualidade 

científica, e mecanismo de avaliação de pesquisadores (BÉGAULT, 2009).  

Nesse contexto, a comunicação científica pode ser definida como a totalidade das 

publicações, recursos, oportunidades, sistemas institucionais e costumes que afetam a 

transmissão direta ou indireta de mensagens científicas entre os cientistas (MENZEL, 

1958). O autor faz uma síntese das funções da comunicação científica, destacando o seu 

papel para o desenvolvimento da ciência e das atividades dos cientistas: 

• Fornecer respostas a perguntas específicas; 

• Contribuir para a atualização profissional do cientista no campo específico de 

sua atuação;  

• Estimular a descoberta e a compreensão de novos campos de interesse;  

• Divulgar as tendências de áreas emergentes, fornecendo aos cientistas uma 

ideia da relevância de seu trabalho;  
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• Testar a confiabilidade de novos conhecimentos, diante da possibilidade de 

testemunhas e verificações;  

• Redirecionar ou ampliar o rol de interesse dos cientistas;  

• Fornecer feedback para aperfeiçoamento da produção do cientista. 

 

Segundo Garvey e Griffith (1979 apud Walker e Hurt, 1990, p.13-14), existem 

sete funções que identificam a comunicação científica:  

1) Dar resposta a perguntas específicas; 

2) Ajudar os investigadores a estarem a par dos novos desenvolvimentos num 

determinado campo científico; 

3) Ajudar os investigadores na obtenção de conhecimentos relativos a um novo 

campo de pesquisa;  

4) Identificar os principais desafios num determinado ramo científico e 

identificar a sua importância relativamente à disciplina maior em que tem 

origem; 

5) Verificar a segurança da informação através da prova adicional;  

6) Redirecionar ou alargar o campo de interesse e atenção do investigador;  

7) Obter uma resposta crítica ao trabalho pessoal do investigador. 

 

Segunda Rosa e Barros (2018), foi Garvey e Griffith (1965) que primeiro 

apresentaram uma visão da estrutura do processo de comunicação científica. Esse modelo 

foi previsto para uma época em que não existia a internet. Garvey (1979, p.9) ressalta que 

a comunicação científica envolve: 

[...] o espectro total de atividades associadas com a produção, a disseminação 
e o uso da informação, a partir do momento em que o cientista tem a ideia para 
sua pesquisa, até que a informação sobre os resultados desta pesquisa seja 
aceita como constituinte do conhecimento científico. (GARVEY, 1979, p.9).  

 
William Garvey em parceria com Belver Griffith, no início dos anos 60, 

propuseram um sistema de comunicação científica, representado na Figura 6, que 

demonstra o processo de produção, disseminação e uso da informação (HURD; 

WELLER, 1996).  
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Figura 6 - Modelo Garvey e Griffith de Comunicação Científica 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hurd (1996). 

 

Foi a partir do resultado desse estudo, que Garvey (1979) aborda o fluxo do 

conhecimento científico, que passa por diversas etapas do processo de pesquisa, com os 

respectivos canais para a comunicação de seus resultados, classificando-os em formais e 

informais. O trabalho científico passa por várias etapas intermediárias como: relatórios 

preliminares, audiências em encontros ou reuniões científicas, publicação em anais, pré-

publicações, para somente depois ser publicado em meios formais. 

Em se tratando dos canais de comunicação, que os processos de comunicação 

científica percorrem entre os pesquisadores e com o público em geral, existem dois 

distintos, porém complementares, conhecidos como canais de comunicação formal e de 

comunicação informal (MEADOWS, 1999; LE COADIAC, 2004). 

No caso específico da comunicação científica, segundo Targino (esta inclui 

estágios distintos, que apresentam características próprias, mas se inter-relacionam, 

permitindo uma espécie de gradação do informal para o formal, perpassando pelo 

semiformal até alcançar a comunicação eletrônica, gerando a divisão tradicional: 

comunicação formal ou estruturada ou planejada e comunicação informal ou não 

estruturada ou não planejada. 

Targino (1999/2000) discute que comunicação científica possui estágios distintos 

com características próprias, mas se inter-relacionam, informal para o formal, 

perpassando pelo semiformal até alcançar a comunicação eletrônica. A comunicação 

formal se dá através de diversos meios de comunicação escrita, com destaque para livros, 
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periódicos, relatórios técnicos, revisões de literatura, bibliografias de bibliografias e 

outros (TARGINO, 1999/2000). Meadows (1999) acrescenta que o periódico científico é 

definido como canal formal da ciência, constituindo-se na expressão legitimadora da 

autoria das descobertas científicas. 

Os canais informais ficam à disposição de um público limitado de tempo. Targino 

(1999/2000) relata que a comunicação científica informal é a transferência da informação 

através de contatos interpessoais e de quaisquer recursos destituídos de formalismo, como 

reuniões científicas, participação em associações profissionais e colégios invisíveis.  

Já comunicação científica semiformal, segundo Targino (1999/2000), compõe 

características informais na forma de apresentação oral e nas discussões que provoca, e 

características formais na divulgação através da edição de publicações ou da difusão de 

cópias. São as pré-edições (preprints); as versões provisórias (prepapers); as cartas aos 

editores comunicando pesquisas em andamento (letters) e, com base no conceito 

expresso, até mesmo as comunicações em congressos ou outros encontros científicos 

(TARGINO, 1999/2000)  

Em se tratando dos eventos científicos (congressos, etc.), Christovão (1979) 

explica que essas comunicações podem ser consideradas semiformais, uma vez que 

reúnem características da comunicação informal (apresentação oral e debates) e também 

da comunicação formal (trabalhos impressos em anais, em CD-Rom ou disponíveis 

online). De acordo com Witter e Souza (2007, p.86): 

Os eventos científicos cumprem várias funções no estatuto das ciências. 
Constituem excelente meio de comunicação entre os cientistas, dão 
visibilidade interna e externa ao seu trabalho, permitem uma perspectiva da 
produção gerada e consequentemente passa-se a dispor de evidências para 
aquilatar o desenvolvimento da área enfocada. Além disso, oferecem 
condições para que as pessoas se conheçam, estabeleçam relações produtivas 
de trabalho futuro, troquem informações, passem a integrar redes sociais de 
comunicação científica ou grupos de pesquisa. Vale acrescentar que, para 
muitos, a possibilidade de participar de eventos levando seus trabalhos é ao 
mesmo tempo uma variável motivacional forte a impulsioná-los para a 
produção. (WITTER; SOUZA, 2007, p.86). 
 

Segundo Targino (1999), para realizar a difusão de seus trabalhos, os cientistas 

utilizam-se de recursos que vão desde a comunicação informal até os recursos eletrônicos, 

utilizando esses recursos não de forma excludente, mas sim, de forma complementar. E, 

em diversos momentos, à comunicação informal é introduzido um componente formal. 

Com a revolução tecnológica, o acesso à informação científica vem crescendo 

gradativamente. Segundo Brito (2014), esse crescimento se dá pela necessidade que a 
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comunidade científica tem de obter informações confiáveis e atualizadas para produção 

contínua do conhecimento. Kuramoto (2006, p.93) aponta que “apesar das dificuldades, 

o fato é que o acesso ao conhecimento científico continua sendo fundamental para o 

desenvolvimento científico e tecnológico de um país”. Por isso, pode se dizer que 

utilização das tecnologias de informação na comunicação científica favorece a pesquisa 

acadêmica na medida em que promove a interação entre os pesquisadores e a sociedade. 

 

2.2.2 Comunicação Eletrônica 

 

A entrada em cena das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no final 

do século XX e início do século XXI, especialmente da Internet, vêm produzindo 

sensíveis alterações nos processos tradicionais de comunicação científica. Russell (2001) 

afirma que nas últimas quatro décadas as inovações tecnológicas têm transformando a 

forma de tratar, armazenar, acessar e analisar todos os tipos de informação, inclusive as 

científicas. 

Segundo Meadows (1980), na década de 1980, o desenvolvimento das TICs 

começou a competir com a impressão em papel como meio universal para difundir as 

informações científicas. Na mesma direção, Oliveira e Noronha (2005) argumentam que 

o surgimento e desenvolvimento das novas TICs, em especial a internet, têm modificado 

o processo de comunicação, estabelecendo uma nova categoria na comunicação 

científica: a comunicação eletrônica. Tal comunicação modificou estruturalmente o fluxo 

da informação e do conhecimento, atuando principalmente nos seguintes pontos 

(BARRETO, 1998):  

1. A interação do receptor com a mensagem – ele passa a participar 

diretamente do fluxo informacional;  

2. O tempo de interação – o receptor on-line organiza sua interação com o 

fluxo informacional em tempo real;  

3. A estrutura da mensagem – o receptor elabora sua mensagem em diversas 

linguagens, e ela pode ser associada ao hipertexto;  

4. A facilidade de ir e vir – o espaço de comunicação é ampliado por uma 

conexão em rede, e o receptor escolhe a informação conforme seu desejo 

ou necessidade no momento. 
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Portanto, o modelo tradicional de comunicação científica, desenvolvido por 

Garvey e Griffith (1979) e apresentado na figura 6 (voltado totalmente para o meio 

impresso), precisa sofrer modificações com a incorporação das TICs nas várias fases da 

pesquisa. Nesse sentido, Hurd (1996) propôs uma adaptação ao modelo de Garvey e 

Griffith. Da mesma forma, Costa (2008) também adaptou o modelo tradicional, 

refinando-o, integrando as alternativas impressa e eletrônica. Na figura 7, os três modelos 

foram integrados em um. A parte inferior, na cor laranja, baseou-se no modelo de Garvey 

e Griffith (1979), e trata da comunicação tradicional impressa. Já a parte superior, na cor 

azul, baseou-se nos modelos de Hurd (1996) e Costa (2008), e trata da comunicação 

eletrônica. 

Figura 7 - Modelo integrado de comunicação científica (impressa e eletrônica) 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Garvey e Griffith (1979), Hurd (1996) e Costa (2008). 

Considerando que existem diferentes formas de comunicação e nenhum deles 

consegue monopolizar a comunicação científica, o cenário é de uma coexistência pacífica 

entre os diferentes modos que não são necessariamente exclusivos. Para muitas 

publicações científicas, o número de visitas ao site é tão ou mais importante do que a 

circulação ou distribuição de cópias impressas (WEISSMANN, 2009).   

 



37 
 

2.2.3 Ciência 2.0 

 

Inspirado na web 2.0, o conceito de ciência 2.0 sugere uma nova abordagem para 

o uso da informação baseada no compartilhamento e na colaboração através da rede 

(MACHADO, 2015), o que inclui o uso de ferramentas como wikis6, blogs, vídeos para 

compartilhar achados, dados brutos e novas teorias, conforme o Quadro 1.  

Quadro 1 - Diferença entre a ciência tradicional e a ciência 2.0 
MODELO ATUAL MODELO EMERGENTE (CIÊNCIA 2.0) 

Pesquisa feita de forma privada, depois submetida a 

periódicos; Dados são privados até a publicação; 

Resumo do artigo é disponível após a publicação. 

Compartilhamento de dados em todos os estágios 

da pesquisa, cientistas colaboram, achados são 

disseminados on-line via blogs, redes sociais, wikis, 

internet. 

Literatura científica sob barreiras de pagamento 

com editores cobrando pelo acesso. 

Descobertas científicas on-line e sem custos com 

editores usando novos modelos de negócio. 

Reputação estabelecida pelo renome do periódico 

ou fator de impacto. 

Reputação estabelecida pelas citações, page views 

ou downloads. 

Dados são privados até a publicação. Dados são compartilhados antes da publicação. 

Papers têm os direitos autorais protegidos de forma 

genérica. 

Diferentes licenças são possíveis: copyright, 

Creative Commons 3.0, domínio público etc. 

Editores ganham pela cobrança ao acesso. Editores usam novos modelos de negócio. 

Resumo do artigo é disponível após a publicação. 
Compartilhamento de dados, métodos e achados via 

blogs, redes sociais, wikis, internet. 

Fonte: Machado (2015). 

Torres-Salinas e Delgado-López-Cózar (2009) destacam que o trabalho divulgado 

pelos canais tradicionais pode ser reutilizado em outros circuitos com o uso das 

tecnologias 2.0. Um artigo científico divulgado nas revistas científicas alcança sua 

comunidade natural, já as ferramentas da web social dão uma nova vida ao trabalho com 

maior audiência potencial e público mais diversificado, tais como grupos profissionais e 

acadêmicos. Nessa direção, os autores recomendam que a publicação científica não deve 

terminar com a aceitação em uma revista, devendo-se utilizar das ferramentas da web 

social para dar maior visibilidade possível ao trabalho e conhecimento científico 

produzido. 

 
6 Wikis são usados como nome genérico de websites que são colaborativos, ou seja, aqueles cujo conteúdo 
pode ser modificado pelo usuário. Sites que são totalmente desenvolvidos em colaboração (RODRIGUES, 
2017). 



38 
 

A divulgação das publicações impressas na mídia online, segundo Direito-

Rebollal e Campos-Freire (2016), está associada ao uso cada vez mais frequente que os 

pesquisadores e a sociedade fazem das plataformas sociais como ferramentas para receber 

e comunicar informações, e ao crescente interesse no impacto que suas descobertas 

alcançam na mídia em geral. O comportamento de consumo está mudando a forma de 

relacionamento e compartilhamento com as redes sociais e, consequentemente, refletindo 

na divulgação da ciência.  

Para Mangan (2012), cada vez mais os acadêmicos têm construído e firmado suas 

presenças no ambiente digital e escolhido a web para partilhar seus trabalhos e pesquisas. 

Na realidade, o que existe é a participação massiva de pessoas ligadas à academia 

conectadas às redes sociais. Hicks e Sinkinson (2015) apontam que os acadêmicos 

utilizam as redes sociais para localizar, compartilhar, melhorar, validar e enaltecer suas 

práticas e produtos oriundos do fazer acadêmico. Neste sentido, os periódicos eletrônicos 

disponíveis em rede tornam-se uma importante ferramenta de divulgação de informações 

(COUTINHO; BUSE, 2014).  

Nesse sentido, as mídias sociais estão se tornando cada vez mais populares na 

comunicação científica (BIK; GOLDSTEIN, 2013; PRIEM, 2013). Eles fornecem um 

canal para a rápida divulgação dos resultados da pesquisa e a interação com os pares e o 

público amplo. A filosofia de acesso aberto fortalece ainda mais o apelo das mídias sociais 

como ferramenta de comunicação acadêmica (NIELSEN, 2011; MOUNCE, 2013). 

O surgimento da revista científica nas redes sociais tem como principal objetivo 

aumentar a visibilidade das mesmas por meio da abordagem dos usuários, associada às 

estratégias de notoriedade, relacionamento e difusão (SOLER-TOVAR, 2014). De acordo 

com Caló (2013), coordenadora de comunicação científica em saúde do Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, o uso de redes sociais em 

comunicação científica pode ser assim resumido: 

● As redes sociais podem ser usadas para selecionar informação relevante como 

filtros de conteúdo; 

● Redes sociais estão sendo utilizadas por editores e para recomendar e avaliar 

artigos e outros conteúdos científicos, antes restrita a ambientes científicos e 

instituições de pesquisa; 

● As redes promovem interação entre todos os atores envolvidos no processo de 

comunicação científica - editoras, editores, autores, leitores, e revisores, 

levando às ações cooperativas; 
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● Redes sociais oferecem uma nova perspectiva para medir impacto científico 

que vai além das citações, como referências compartilhadas, número de 

acessos e downloads logo após a publicação, diminuindo o tempo de contagem 

de citações (2-5 anos); 

● Redes sociais também proveem novas possibilidades para a comunicação 

científica, gerando novas formas de disseminação. 

As alternativas que se apresentam para a comunicação e difusão de ciência na 

atualidade são as Redes Sociais Gerais (RS) - abordadas na seção de Mídias Sociais - e 

as Redes Sociais Acadêmicas (RSA) (AVENTURIER, 2014). 

A rede social acadêmica pode ser definida como serviços baseados na web 2.0 que 

permitem aos indivíduos construir um perfil público ou semipúblico dentro de um sistema 

limitado, articular uma lista de outros usuários com quem compartilham uma conexão, 

bem como visitar e percorrer listas de conexões com objetivos diversos em outros 

sistemas. Sendo assim, existem várias nomenclaturas e tipologias de redes sociais 

acadêmicas que podem variar de local para local (MOLINA; MUNÕZ; DOMENECH, 

2002; ALMOUSA, 2011), como por exemplo o Research Gate e Academia.edu. 

O Research Gate (2018) foi fundado em 2008 como uma rede profissional para 

cientistas e pesquisadores. No início de 2018 registrava mais 15 milhões de membros de 

todo o mundo que utilizavam a rede para compartilhar, descobrir e discutir pesquisas. Já 

a Academia.edu (2018) é uma plataforma utilizada para compartilhar, acompanhar e 

monitorar pesquisas e análises. Ela apresenta mais de 70 milhões de inscritos, com uma 

base de 21 milhões de artigos, atraindo mais de 47 milhões de pessoas por mês.  

Portanto, utilizar as mídias sociais e websites é fundamental na estratégia de 

promoção de artigos científicos (BAIGET; TORRES-SALINAS, 2013), e juntamente 

com as redes sociais, a disseminação em repositórios, contribuem para iniciativas digitais. 

Nesse contexto, surge a proposição (i) que busca compreender “a presença ativa do 

periódico científico brasileiro nas mídias sociais contribui para maior visibilidade, 

relacionamento e difusão do conhecimento científico”. 
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2.2.3 Acesso Livre e Repositórios Digitais  

 

Os padrões de acesso às informações científicas regidas pela lógica de assinaturas 

em periódicos em papel também vêm se contraindo. Em contrapartida, o acesso livre, 

permitido pelo meio digital, desenvolve-se em um ritmo acelerado. 

O debate sobre o acesso aberto ao conhecimento científico se cruza com os dados 

abertos (MACHADO, 2015). Atualmente se difundem protocolos, formatos, plataformas 

que permitem maior interoperabilidade, processamento, cruzamento e reuso da 

informação. Neste ponto, convergem os movimentos de defesa do acesso aberto, do 

acesso à informação pública, das tecnologias e protocolos abertos, da educação aberta e 

outros tipos de open.  

A palavra open tem sido cada vez mais utilizada para se referir a alternativas aos 

modelos proprietários, ou seja, com restrições para cópia, distribuição e reuso da 

informação. Assim, surgem as expressões open science, open access e open research 

(MACHADO, 2015).  

Ciência aberta é um termo guarda-chuva, e envolve, dentre outros aspectos, o 

acesso aberto a publicações científicas e aos dados de pesquisa (ROSA; BARROS, 2018). 

Ciência aberta, no entendimento do projeto da Comissão Europeia, é definida como:  

A condução da ciência de um modo que outros possam colaborar e contribuir, 
em que os dados de pesquisa, as notas de laboratório e outros processos 
científicos estejam livremente disponíveis, com termos que permitam reuso, 
redistribuição e reprodução da pesquisa. (DELFANTI.; PITRELLI, 2015, 
p.60).  

 

Uso e reuso de dados, transparência do investimento de recursos públicos em 

pesquisas, aceleração na disseminação de resultados de pesquisa são os principais 

benefícios promovidos por essa nova forma de fazer ciência (ROSA; BARROS, 2018). 

Nesse sentido, a produção de conteúdo, o fluxo informacional em meio digital e a 

necessidade de garantir o acesso, a disseminação e a preservação em longo prazo, trouxe 

a necessidade da criação de infraestruturas de armazenamento e recuperação da 

informação denominado Repositórios Digitais (RDs). Segundo o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT (2020), os RDs são bases de dados online 

que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou área 

temática, resultam em uma série de benefícios tanto para os pesquisadores quanto às 

instituições ou sociedades científicas, proporcionam maior visibilidade aos resultados de 
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pesquisas e possibilitam a preservação da memória científica de sua instituição devido a 

promoção da literatura científica de forma livre e sem custos de acesso. 

 Tratando-se dos benefícios mais perceptíveis dos RDs, Sales (2014) apresenta os 

pontos para disseminação e a preservação em longo prazo da produção científica: 

• Visibilidade dos dados - Amplia a visibilidade dos dados de pesquisa 

permitindo que eles sejam consultados e citados mais frequentemente (Dar 

visibilidade aos dados disponibilizando-os na forma de publicação ampliada, 

tornar a atividade de pesquisa mais transparente, mais colaborativa e mais 

eficiente).  

• Compartilhamento de dados - Os repositórios pela sua capacidade de 

agregação e organização de recursos informacionais dispersos no tempo e no 

espaço, e como instrumento de socialização de comunidades e grupos 

pesquisadores ao redor desses recursos, tornam-se um dispositivo importante 

de troca de experiências e compartilhamento de dados.  

• Crédito ao autor dos dados - Os repositórios de dados tornam possível 

identificar as coleções de dados e seus autores de forma unívoca e persistente, 

permitindo que os autores sejam reconhecidos, citados, avaliados e 

recompensados pelo trabalho intelectual de coleta, geração e organização dos 

dados.  

• Preservação digital - Oferece um ambiente tecnológico, gerencial e de 

padronização propício para a preservação de longo prazo dos dados de 

pesquisa de valor contínuo, especialmente para os dados observacionais. 

Diversas instituições brasileiras têm se dedicado à criação de repositórios digitais 

e bases de dados de acesso aberto como apresentado no Portal de Periódicos CAPES 

(2020) no Quadro 2. 

Quadro 2 – Repositórios digitais de acesso aberto 

SciELO 

Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos. 

Além da pesquisa básica e avançada é possível consultar os periódicos por coleção: 

Saúde Pública, Ciências Sociais além das coleções por países: Brasil, Portugal, 

Espanha etc. 

SPELL 

Biblioteca eletrônica que disponibiliza a produção de periódicos científicos para 

consulta e download. Concentra-se inicialmente, nas áreas de Administração, 

Contabilidade e Turismo. 
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Portal de 

Periódicos 

da Capes 

O Portal Capes, além do conteúdo de acesso restrito, reúne uma seleção de bases de 

dados, páginas, portais e bibliotecas virtuais de acesso livre.  

 Fonte: Portal de Periódicos CAPES (2020). 

  Nessa direção, repositórios de dados de pesquisa vão rapidamente se agregando, 

como um componente-chave, às redes mundiais de informação para a pesquisa. Um 

facilitador na busca online de informações e na divulgação de pesquisas, através do 

‘campo de busca’ onde são digitadas palavras chaves relacionadas às necessidades de 

informação dos usuários, é o Google Scholar ou Google Acadêmico, como é conhecido 

aqui no Brasil. Introduzido em 2004, trata-se de uma ferramenta de busca simples de 

artigos avaliados por pares, teses, livros, resumos, pré-impressões, relatórios técnicos 

repositórios institucionais e outras organizações acadêmicas (FRIEND, 2006; SHULTZ, 

2007).  

Por meio da utilização do Google Acadêmico é possível encontrar artigos de uma 

gama de editores acadêmicos, sociedades profissionais, repositórios de pré-impressão, e 

universidades, bem como artigos acadêmicos disponíveis em toda a web (FRIEND, 

2006).  

Com isso, a próxima seção irá discutir os indicadores que têm relação com a 

produção, difusão, transferência e aplicação dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, chamados de indicadores da ciência. 

 

2.2.4 Mensuração de Impacto dos Periódicos  

 

Indicadores representam uma medida ou um índice que permite avaliar ou 

acompanhar o desempenho de um fenômeno, da sua natureza, do seu estado e de sua 

evolução. Quando voltados para a avaliação da ciência, esses indicadores permitem medir 

as ações sistemáticas que têm relação com a produção, difusão, transferência e aplicação 

dos conhecimentos científicos e tecnológicos, possibilitando a padronização dos 

procedimentos e servindo de parâmetro para diferentes avaliações (VANTI, 2011). 

A avaliação da qualidade da produção científica inclui o conhecimento de como 

este trabalho está sendo útil à sociedade em um dado momento (SPINAK, 1998). No 

entanto, os indicadores científicos, que tomam como produto da ciência somente a 

comunicação escrita, particularmente aquela publicada em periódicos, restringem de 
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forma significativa a estimativa de impacto da ciência na sociedade (MUGNAINI; 

CARVALHO; CAMPANATTI-OSTIZ, 2006). 

Durante décadas, a métrica mais comum para avaliar o impacto da pesquisa foi 

o número de vezes que um artigo de pesquisa é citado por outros artigos. Essa métrica às 

vezes é representada pela contagem bruta de citações recebidas pelo artigo específico em 

questão ou, às vezes, pelo impacto por associação - o número de citações recebidas pelo 

periódico que publicou o artigo -, usando uma fórmula chamada Fator de Impacto de 

Revistas (PIWOWAR, 2013).  

O Fator de Impacto de Revistas ou Journal Impact Factor (JIF), segundo 

Garfield (1994), tem sido um dos indicadores mais utilizados para medir o impacto das 

publicações científicas na academia. Tem como foco principal o periódico e, por 

extensão, seus artigos, autores, departamentos, universidades e até os países que estes 

representam, e sua influência no conhecimento científico global (STREHL, 2005; 

BOLLEN et al., 2009). 

Willians (1996 apud PINTO; DE ANDRADE, 1999, p.450) explica o JIF da 

seguinte maneira: 

Por exemplo, o fator de impacto de uma revista em 1996 é calculado da 
seguinte maneira: Número de citações no Science Citation Index em 1996 para 
os artigos publicados em 1994 e em 1995, dividido pelo número de artigos que 
a revista publicou nestes dois anos. Assim, se a revista publicou 115 e 120 
artigos, respectivamente, em 1994 e em 1995, e se estes artigos foram citados 
200 vezes em 1996, o fator de impacto dessa revista é 200/235, ou seja, o seu 
Fi em 1996 é igual a 0,851 (PINTO; DE ANDRADE, 1999, p.450). 

 

O JIF é produzido pela Thomson Reuters7, publicado anualmente no Journal 

Citation Reports (JCR), publicação anual integrada da Web of Science, e avalia os 

periódicos indexados pelo Institute for Scientific Information (ISI) (JOURNAL 

CITATION REPORTS, 2020).  

A adoção exclusiva de indicadores baseados na contagem de citações, e, 

sobretudo do Fator de Impacto (FI) como principal indicador de qualidade da produção 

acadêmica, segundo Nascimento et al. (2016), vem recebendo diversas críticas e 

questionamentos da comunidade acadêmica, segundo os autores: (1) pelo uso incorreto 

desses indicadores em virtude do desconhecimento de sua real aplicação, levando a erros 

de julgamento (GOUVEIA, 2013); (2) pela manipulação de dados para aumentar o fator 

 
7 A Thomson Reuters (2019) é uma empresa multinacional de meios de comunicação e informação. Serve quase todos 
os segmentos da economia global, fornece o conhecimento local para um alcance global em 140 países e 19 línguas. 
Tem sido um dos maiores fornecedores mundiais de serviços de comunicações especializadas. 
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de impacto de uma publicação – sem necessariamente melhorar sua qualidade 

(ARNOLD; FOWLER, 2011); (3) ou pelo fato dos indicadores baseados em contagem de 

citações serem considerados muito lentos e limitados diante do atual cenário da ciência 

na era da internet (MCFEDRIES, 2012).  

Com os desenvolvimentos alcançados na área, aliados ao surgimento de novas 

tecnologias de informação como a web 2.0, a estratégia de disseminação passa por um 

alcance mais amplo e variado do que a originalmente obtinha. Com isso, está se gerando 

uma série de novos indicadores webométricos. 

Os indicadores webométricos são responsáveis por estabelecer critérios de 

melhoria nos sites na web, através da análise das informações coletadas, colaborando por 

sua vez com a melhor divulgação da ciência na web. Esses critérios são capazes de medir 

a presença de sites na rede, bem como sua relevância no mundo virtual, e apontar quais 

destes sites oferecem um maior índice de contribuição para a ciência em seu contexto 

social, ao utilizar a web como suporte para a comunicação científica (SILVA; COSTA; 

VANTI, 2010).  

Foi, então, com a ascensão da webometria, a partir da análise de links de sites, 

foi apresentado o Fator de Impacto web (FIW) (RODRÍGUEZ-GAIRÍN, 1997; 

INGWERSEN, 1998) para medir o grau de atratividade e influência desses novos recursos 

de informação na web (VANTI; SANZ-CASADO, 2016). São calculados três distintos 

tipos de Fator de Impacto Web, conforme Smith (1999): o FIW externo, aquele que reflete 

o número de páginas que apresentam um link de fora do espaço web que está sendo 

medido; o FIW interno, refletindo os links que partem de dentro do espaço web analisado; 

e um FIW geral, que combina links externos e internos de um mesmo espaço web. 

As métricas no nível do periódico demonstram uma classificação de um 

periódico específico dentro de sua disciplina específica e são usadas como um meio 

indireto para avaliar o impacto potencial de artigos específicos (STUART; STUART; 

THELWALL, 2017). 

Portanto, Fator de Impacto de Revistas e Fator de Impacto web são utilizados 

como indicadores para medir as ações sistemáticas que têm relação com a produção, 

difusão, transferência e aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, 

chamados de indicadores da ciência.  

 Outro nível de exame de indicador da ciência é o impacto direcionado aos autores. 

A métrica de impacto mais adotada é o índice h, desenvolvido por Hirsch (2005). A 
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métrica é uma forma de quantificar a produtividade e o impacto de um autor individual 

(NORUZI, 2016).  

O índice h de um pesquisador é definido com o número de artigos publicados pelo 

pesquisador, os quais obtenham citações maiores ou iguais a esse número. Um exemplo 

de como se pode calcular é proposto por Thomaz, Assad e Moreira (2011, p.92):  

Se um pesquisador tem a seguinte sequência de artigos publicados: artigo 1 - 
17 citações; artigo 2 - 16 citações; artigo 3 - 14 citações; artigo 4 - 10 citações; 
artigo 5 - cinco citações; artigo 6 - três citações; artigo 7 - duas citações. Esse 
autor tem um índice h de cinco, pois cinco é o ponto na sequência em que os 
números de citações se igualam ao número do artigo. (THOMAZ; ASSAD; 
MOREIRA., 2011, p.92). 
 

Quanto maior o número de artigos de grande interesse publicado pelo pesquisador, 

maior será o número de citações alcançadas, e maior será o índice h. 

 As métricas de impacto do autor podem ser facilmente coletadas em vários 

bancos de dados, mas como destacado por Thomaz, Assad e Moreira (2011), cada um 

desses índices tem suas limitações, e por isso a utilização em conjunto representa a forma 

mais justa e legítima. Por exemplo, o autor acrescenta que a Web of Science calcula 

automaticamente o índice h do pesquisador, bem como o número total de citações e o 

número médio de citações por artigo dentro da própria plataforma. 

Outra forma de coleta do índice h é através do Google Scholar. A informação é 

apresentada diretamente na página do perfil do autor analisado, com o histórico de 

trabalhos publicados e as respectivas citações na web. 

O i10-Index, outra métrica estabelecida pelo Google Scholar, representa o número 

de publicações que um autor possui com pelo menos 10 citações de outros autores 

(NORUZI, 2016; STUART; STUART; THELWALL, 2017). Esse índice simples é usado 

apenas pelo Google Scholar como uma medida para medir a produtividade de um 

pesquisador, mas também para destacar o número de artigos influentes que foram 

publicados por esse autor.  

Em se tratando especificamente do impacto da publicação, o indicador utilizado é 

a altmetria, ou em inglês altmetric. Ele faz parte do que os pesquisadores Priem e 

Hemminger (2010) chamam de Cientometria 2.0, onde as técnicas de mineração de dados 

são exercidas sobre grandes bases de dados de mídia social e outros depósitos online em 

busca de novos indicadores de impacto acadêmico.  

A altmetria considera todos os estágios e produtos da pesquisa acadêmica (do 

debate “social” da literatura via Facebook à discussão de resultados publicados com 

leitores via Twitter), incluindo qualquer impacto que uma publicação ou um autor possa 
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ter sobre outras pessoas, por exemplo, citações em mídias digitais, downloads do trabalho 

para leitura, ou classificar um artigo como favorito, compartilhando um post em redes 

sociais e outras formas interações com a pesquisa (CRONIN, 2001). 

Por se tratar de um ambiente online, os indicadores altmétricos conseguem 

respostas mais rápidas da circulação e influência que um artigo está obtendo em um 

determinado campo no ambiente online. Barros (2015) argumenta que as altmetrias são 

capazes também de fornecer informações sobre o impacto em diversos públicos, 

especializado e leigo, bem como ajudar a controlar o uso de diversos produtos de 

pesquisa, tais como conjuntos de dados, ferramentas, relatórios e artigos. 

As atividades acadêmicas ("linkar" ou discutir artigos de periódicos em blogs, por 

exemplo) realizadas na web, que ainda não são reconhecidas por métricas tradicionais de 

impacto científico (BARROS, 2015), para a altmetria são dados importantes de serem 

analisadas. 

Para avaliar os resultados da quantidade de atenção que recebeu o trabalho 

publicado no ambiente online é possível utilizar o Altmetric Attention Score ou 

indicadores altmétricos. Segundo Altmetric (2020) a pontuação é derivada de um 

algoritmo automatizado e representa uma contagem ponderada da quantidade da 

visibilidade e engajamento recebido no ambiente online. A ponderação refletir o alcance 

relativo de cada tipo de fonte no ambiente online, o Altmetric (2020) exemplifica que um 

jornal tem mais probabilidade de chamar a atenção para a produção da pesquisa do que 

uma postagem no Twitter. 

Tratando-se de ferramentas de acompanhamento dos indicadores altmétricos, 

Gouveia (2013) aponta o site Altmetric.com8, que localiza e avalia qualquer artigo que 

possua um Digital Object Indentifier - DOI9 ou outro identificador padrão, e que poder 

ser avaliado quanto a sua citação no ambiente online como blogs, mídias sociais e gestores 

de referências (Mendeley, CiteULike). Gouveia (2013) também destaca o uso do 

ImpactStory10 como ferramenta para monitorar o impacto de conteúdos disponibilizados 

online. 

 
8 A Altmetric.com é uma plataforma desenvolvida para rastrear e monitorar em uma variedade de fontes 
on-line para capturar as menções relacionadas a pesquisas no ambiente online (ALTMETRIC, 2020). 
9 DOI é uma organização sem fins lucrativos, fornece serviços e registro de identificador de objeto digital 
(DOI). O sistema DOI foi projetado para funcionar pela Internet. Um nome DOI é atribuído 
permanentemente a um objeto para fornecer um link de rede persistente com informações atuais sobre esse 
objeto, incluindo onde o objeto ou informações sobre ele podem ser encontrados na Internet (DOI, 2020). 
10 O Impactstory é um site para pesquisadores explorarem e compartilharem o impacto on-line de suas 
pesquisas, através de dados dos trabalhos publicados no ambiente online (IMPACTSTORY, 2020). 
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É importante destacar que esses novos indicadores não substituirão as medidas 

tradicionais, como o fator de impacto. Seu objetivo é simplesmente atualizar o conceito 

de influência científica em um século caracterizado pela rápida disseminação de 

informações e mídias sociais em escala (BARROS, 2015). À medida que surgem novas 

ferramentas de comunicação científica, novas métricas de avaliação de impacto estão 

sendo propostas (PRIEM; HEMMINGER, 2010). 

Posto isso, as próximas seções abordarão um estudo centrado no entendimento de 

como as organizações têm trabalhado o marketing no ambiente online para melhor se 

relacionar com o seu público-alvo. 

 

2.3. MARKETING DIGITAL 

 

Com a realidade digital vivenciada pela sociedade, as práticas de marketing 

consideradas tradicionais vêm coexistindo com o atual marketing digital. Trata-se de uma 

nova estratégia para as organizações que estão vivendo um momento de competitividade 

em nível global e, em face disto, precisam utilizar de ferramentas digitais (CINTRA, 

2010).  

O movimento das transformações tecnológicas e comportamento do consumidor 

impactou a maneira como as empresas fazem marketing (TORRES, 2009), 

proporcionando novas maneiras de conexão e, nesse aspecto, o marketing digital se 

apresenta como a atividade realizada em ambiente online, devendo se pautar na missão e 

nos objetivos da organização, com foco centrado nas necessidades dos usuários, e no seu 

comportamento no ambiente online.  

Torres (2009, p.7) define marketing digital como: 

[...] conjunto de estratégias de marketing e publicidade, aplicadas a Internet, e 
ao novo comportamento do consumidor quando está navegando. Não se trata 
de uma ou outra ação, mas de um conjunto coerente e eficaz de ações que criam 
um contato permanente da sua empresa com seus clientes. O marketing digital 
faz com que os consumidores conheçam seu negócio, confiem nele, e tomem 
a decisão de compra a seu favor. (TORRES, 2009, p.7).  

 

O conceito de marketing digital, de acordo com Nardis (2010), propõe que ele seja 

o conjunto de ações de marketing intermediado por canais eletrônicos como a internet, 

em que o cliente controla a quantidade e o tipo da informação recebida. Neste contexto, 

o marketing digital é uma reunião de estratégias eficazes aplicadas à Internet, tendo como 

base análises do comportamento do consumidor no ambiente online.  
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É possível elencar algumas características que distinguem o marketing digital do 

marketing tradicional. Ryan e Jones (2009) esclarecem estas diferenças, indicando que o 

primeiro utiliza tecnologia mensurável, permite direcionar mensagens e estabelecer 

relações entre os consumidores e as empresas, ao contrário do segundo, que se encontra 

mais direcionado para a comunicação de massa. 

Para Edwards, Edwards e Rohrbough (2000) é possível destacar seis principais 

vantagens do marketing digital, a saber: 

• A instantaneidade, que permite o contato instantâneo com o cliente, como 

também a modificação da estrutura e o conteúdo de um site, alteração de 

conteúdos publicitários, anúncios digitais, entre outros instrumentos. 

• A personalização, possível pelo acesso a informações do consumidor em 

tempo real permitido, pela internet, como os seus dados de buscas online e 

utilização de sites.  

• A quantificação, esse é um fator que o mercado tradicional não permite tão 

facilmente e com tanta brevidade, é possível um conhecimento detalhado e 

aprofundado sobre números de dados de consumidores e cenários distintos. 

• A ubiquidade, ou seja, se é capaz pela internet de estar presente em todo o lado 

ao mesmo tempo, logo não existem limites em termos de tempo nem em 

termos geográficos. 

• O envolvimento do utilizador, como no marketing digital o consumidor já não 

é um consumidor passivo e sim um consumidor interativo, esse se comunica 

com marcas e busca conhecer suas informações. 

• O efeito de rede, possibilita a difusão dos diálogos entre os consumidores, em 

seus próprios círculos sociais e também além deles, para terceiros e para as 

empresas, envolvidas no diálogo ou não, este efeito de rede pode construir ou 

destruir a imagem de uma marca, por isso, as empresas estão cada vez mais 

atentas a esses acontecimentos, que ocorrem em geral nas mídias sociais. 

 

2.3.1 Estratégias de Marketing Digital 

 

O marketing digital deve ser implementado com um plano centrado no 

consumidor online, também chamado de usuário. Com base nas motivações e maneiras 

de uso das tecnologias existentes, Torres (2009) apresenta quatro comportamentos dos 



49 
 

consumidores online: relacionamento, diversão, informação e comunicação. A partir daí 

o autor apresenta seis estratégias de marketing digital, que em conjunto, orientam e geram 

consistência aos resultados pretendidos pela empresa no ambiente digital. Nesse sentido, 

cada uma das estratégias pode ser visualizada no Quadro 3 de maneira comparativa com 

as estratégias de marketing tradicional. 

Quadro 3 - As estratégias de marketing digital e o comparativo com o marketing 
tradicional 

Estratégias de 

marketing 

tradicional 

Estratégias de 

marketing digital 
Detalhamento 

Comunicação 

corporativa 

Relações Públicas 

Marketing de 

conteúdo 

Conteúdo é o conjunto de ações de marketing digital 

que visam produzir e divulgar conteúdo útil e relevante 

na Internet para atrair a atenção e conquistar o 

consumidor online. Os consumidores são atraídos para 

o seu site, pois as ferramentas de busca, como o 

Google, varrem este conteúdo e o exibem para seus 

consumidores no momento em que ele está buscando 

algo relacionado ao seu negócio. 

Marketing de 

relacionamento 

Marketing de 

mídias sociais 

Conjunto de ações de marketing digital que visam criar 

relacionamento entre a empresa e o consumidor, para 

atrair a sua atenção e conquistar o consumidor online. 

O marketing nas mídias sociais envolve basicamente 

relacionamento com seus clientes através da internet. 

Marketing direto E-mail marketing 

Basicamente marketing direto, visa estabelecer um 

contato direto com o consumidor, passando para ele a 

sua mensagem por e-mail. 

Publicidade 

propaganda/  

Marketing de 

guerrilha 

Marketing viral 

Conjunto de ações de marketing digital que visam criar 

repercussão, o chamado buzz, ou o boca-a-boca, uma 

grande repercussão da sua mensagem de uma para 

milhares ou milhões de pessoas. É uma poderosa 

ferramenta que permite atingir muitas pessoas na 

internet, e propagar sua mensagem. 

Publicidade e 

propaganda/  

Branding 

Publicidade online 

Conjunto de ações de marketing digital que visam 

divulgar a marca ou produto da empresa em espaços 

dedicados a publicidade no ambiente online envolvem 

várias mídias e tecnologias, como os banners em sites, 

espaços de publicidade em podcasts e vídeos. 

Pesquisa de mercado/  

Branding 
Pesquisa online 

Conjunto de ações de marketing digital que visam 

conhecer melhor o consumidor, o mercado, a mídia e 
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os concorrentes que afetam o seu negócio, envolve o 

uso das informações que existem na Internet para criar 

uma inteligência digital para sua empresa. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Torres (2009). 

Analisando o Quadro 3, mesmo com as mudanças na forma de consumo das 

pessoas, e o constante crescimento do marketing digital, é importante conciliar as ações 

do digital com tradicional. 

De um lado, a estratégia de relações públicas é direcionada para a comunicação 

da organização de forma direta com o público através dos veículos de comunicação, 

utilizando comunicado de imprensa, contato com jornalistas e várias outras formas. Do 

outro lado, o marketing de conteúdo se torna mais personalizado. Ele procura criar 

materiais que tenham relevância para o público. Na maioria das vezes, o conteúdo criado 

não fala propriamente sobre a empresa, é focado no interesse do que o público deseja 

consumir. Portanto, uma estratégia complementa a outra, o importante é tornar a marca 

visível na imprensa ou nas redes sociais.  

Da mesma maneira, o marketing de relacionamento e o marketing de mídias 

sociais estão diretamente interligados com o objetivo central de estabelecer contato com 

o público em diferentes canais, um offline e outro online. Diferente do marketing digital, 

cuja comunicação pode ser estabelecida no momento oportuno do interesse do público, a 

abordagem de marketing mais tradicional não tem esse controle por não saber quando 

será o próximo encontro presencial. 

 O marketing direto offline passa por ideias como telemarketing e televendas, e a 

busca por cliente que já têm interesse no que organização vende. Todavia há uma nova 

forma de praticar o marketing direto com ações digitais personalizadas. Por exemplo, a 

partir do estudo do comportamento digital é possível fazer um contato mais assertivo por 

e-mail, de forma mais rápida, com custo menor e com resultados mais rápidos.  

No ambiente offline, marketing de guerrilha é uma estratégia mais agressiva e 

direta, que busca abordar o consumidor em um lugar físico específico, com um 

investimento para chamar a atenção do cliente. Já no ambiente online, marketing viral é 

propagar conteúdo que seja altamente compartilhável nas redes sociais, para chamar a 

atenção, encorajando e despertando vontade para que o público passe a mensagem adiante 

para o ciclo de conexões (amigos de redes sociais).  

A publicidade offline e online se complementam, enquanto a primeira fala com 

um público mais abrangente, e por isso usa uma comunicação mais ampla, como por 



51 
 

exemplo, um outdoor na rua, a publicidade online tem um público mais restrito e focado 

como a exibição de uma publicação nas redes sociais, o que faz com que as empresas 

economizem com uma divulgação mais direcionada.  

A pesquisa de mercado pode ser realizada de maneira tradicional, envolvendo 

pessoas abordadas de forma presencial em locais estratégicos, o que contribui para avaliar 

que o entrevistado escolhido seja realmente parte do grupo a ser atingido. Já as pesquisas 

digitais, além da redução dos custos, podem ser encaminhadas a milhares de respondentes 

simultaneamente de forma rápida.  

Na sequência, Torres (2009) apresenta em sua obra o desdobramento das 

estratégias de marketing digital em ações táticas e operacionais, bem como as tecnologias 

e plataformas envolvidas, conforme descrito no Quadro 4.  

Quadro 4 - O marketing tradicional para o marketing digital 
Estratégia de 

marketing digital 

Ações táticas e operacionais de 

marketing digital 

Tecnologias e 

plataformas 

Marketing de conteúdo 
Geração de conteúdo 

Marketing de busca 

Blogs 

SEO11 /SEM12 

Marketing de mídias 

sociais 
Redes sociais. 

Twitter, Facebook, 

YouTube, LinkedIn, 

Ações com blogueiros/ 

influenciadores digitais 

E-mail marketing 

Newsletter 

Promoções 

Lançamentos 

E-mail 

SMS 

Marketing viral  

Postagem de vídeos, animações e 

músicas 

Publicação de widgets 

Redes sociais, YouTube 

Widgets13 

Publicidade online Anúncios patrocinados 

Sites e blogs 

Mídias sociais 

Banners 

Podcast e videocast 

 
11 Search Engine Optimization (SEO) em tradução, otimização de sites para mecanismos de busca. 
Estratégia para uso de ações para aperfeiçoar os sites nos resultados alcançados dentro de mecanismos de 
buscas como Google. 
12 Search Engine Marketing (SEM) em tradução, marketing de otimização de buscadores consiste em 
estratégias que têm um objetivo comum: investimentos em estratégias pagas através de anúncios pagos, 
colocar mais perto do topo das páginas/site nos resultados em buscadores como Google, Bing, dentre outros.  
13 Widgets são atalhos para os aplicativos que agilizam o acesso aos aplicativos, oferece uma interface 
gráfica inteligente que mostra parte do conteúdo do software na tela principal do aparelho eletrônico 
(VORTIGO, 2016) 
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Pesquisa online Monitoramentos 

Google 

Redes sociais 

Clipping 

Marca 

Mídias 

Fonte: Torres (2009, p. 69) 

Discorrendo por cada uma das ações táticas do marketing digital, começamos pelo 

marketing de conteúdo, uma tática focada em engajar o público-alvo, de maneira a crescer 

a rede de clientes, por meio da criação, publicação e promoção de conteúdos relevantes 

para esse público. O marketing de conteúdo faz uso de canais como: blogs, redes sociais 

e e-mail marketing. Já o marketing de busca possibilita que o púbico encontre os 

conteúdos com maior facilidade, com objetivo de aumentar o alcance de sua página, criar 

relacionamentos e gerar oportunidades de negócio, tornando-se visível nos sites de busca 

como o Google (PEÇANHA, 2020). 

As ações em redes sociais têm objetivo de conectar e compartilhar informações 

entre pessoas e empresas. Nesses ambientes encontra-se o marketing de influência, uma 

abordagem que consiste em praticar ações focadas em indivíduos que exerçam influência 

ou liderança sobre potenciais públicos. Um exemplo são as figuras públicas que são 

utilizadas como porta vozes da comunicação da empresa. 

A newsletter, ou boletim informativo, é uma ação tática que consiste em uma 

publicação periódica da empresa para seus assinantes, e tem como objetivo principal 

divulgar informações relevantes para os interessados, como, por exemplo, atualização de 

produtos, eventos importantes ou outras novidades da empresa. 

Anúncios patrocinados são publicidades no ambiente online, em espaços 

disponíveis em sites, blogs e mídias sociais, pagos para divulgar a comunicação da 

organização.  

Já os monitoramentos do marketing digital são direcionados para análise de dados, 

responsáveis por coleta, armazenamento, classificação, categorização, adição de 

informações e análise de menções online. Com a determinação de termos previamente 

definidos e seus emissores, os objetivos de monitoramento são: (a) identificar e analisar 

reações, sentimentos e desejos relativos a produtos, entidades e campanhas; (b) conhecer 

melhor os públicos pertinentes; e (c) realizar ações reativas e proativas para alcançar os 

objetivos da organização (SILVA, 2010). Ampofo (2011) resume ainda que o 
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monitoramento é a agregação e análise de conteúdo, como publicado, em plataformas de 

mídias sociais. 

 

2.3.2 Marketing Digital Integrado 

 

Novos espaços e estratégias são desenvolvidos constantemente e, 

consequentemente, transformam o cenário do marketing digital. Com isso, para funcionar 

corretamente e acompanhar as transformações, o marketing digital integrado se faz 

necessário. Trata-se de uma estratégia de marketing focada em abranger e mesclar canais, 

plataformas e mídias digitais para facilitar o alcance dos objetivos das organizações, 

fornecendo valor e construindo relacionamentos sustentáveis com seu público-alvo 

(KAUFMAN; HORTON, 2015; ALAGOA, 2016).  

Além disso, um bom plano de marketing ajuda a empresa a saber exatamente do 

que mais ela necessita, além de ampliar os resultados. O plano de marketing, que pode 

ser anual, semestral ou ser projetado para três ou mais anos, dependendo da empresa, vai 

auxiliar a empresa a nortear os esforços e auxiliar as atividades que precisarão ser 

desenvolvidas.  

Kaufman e Horton (2015) apresentam um modelo estratégico de Marketing 

Digital Integrado, cujo objetivo é uma presença online contínua, o que garante à 

organização uma forma mais eficiente de promover a sua mensagem, atrair e converter 

novos clientes, e manter-se ligada com os seus clientes atuais enquanto mede os 

resultados de forma a aperfeiçoar os seus esforços. O quadro 5 apresenta o modelo de 

Kaufman e Horton (2015).  

Quadro 5 - Estrutura do plano de marketing digital 

Análise Estratégica 

Análise de reputação 

Análise SWOT 

Análise da concorrência 

Análise da marca 

Análise digital  

Ciclo de envolvimento digital 

Definir e Estabelecer 

Presença da marca: 

- Definir valores 

- Definir objetivos 

- Mensagem de marca 

- Estabelecer presença online 
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Transmitir e 

Promover 

Mensagem da marca: 

- Marketing de Conteúdo 

- Marketing de Mídias Sociais 

- Anúncios pagos 

- Search Engine Optimization (SEO) 

Conectar e Converter 

Audiência alvo: 

- Redes e mídias sociais  

- Nutrição de leads 

- Conversão de leads 

Medir e Controlar 

- Gerenciamento de desempenho de sites 

- Gerenciamento de desempenho em redes sociais 

- Gerenciamento de desempenho integrado 

Fonte: Kaufman e Horton (2015). 

O plano de marketing digital integrado vai instruir o desenvolvimento de qualquer 

ação estratégica no ambiente online. Nesse sentido, partindo da análise estratégica, esse 

processo é realizado para investigar o cenário de negócios dentro do qual uma 

organização opera e o estudo interno da própria organização, a fim de formular e instruir 

a estratégia e tomada de decisão em conformidade com os objetivos. 

O primeiro passo é análise de reputação digital, o objetivo é analisar as 

informações da empresa na internet, para orientar a percepção da imagem da organização 

na web.  Essa análise é feita registrando e observando toda a publicação de conteúdo em 

sites, blogs, redes sociais, fóruns e outros veículos da internet, sobre uma marca ou da 

organização como um todo, através de ferramentas de pesquisa ou buscas manuais. 

A análise SWOT é o instrumento que vai contribuir para organização realizar a 

avaliação das competências (forças e fraquezas) e a análise de cenário (ameaças e 

oportunidades), de forma a orientar na escolha da melhor decisão estratégica possível 

(KOTLER, 2000). 

A análise da concorrência tem objetivo de observar como as outras empresas estão 

se planejando e agindo. Analisar informações sobre possíveis ameaças e oportunidades 

para o produto e posicionamento da empresa no mercado (PORTER, 2004).  

A análise da marca tem o objetivo de pesquisar qual é a percepção dos 

consumidores em relação a marca, buscando entender a posição atual que a organização 

se encontra no mercado perante os consumidores, e também analisar e comparar com 

dados do setor.  
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A análise digital é o estudo de dados do negócio online, uma avaliação do que 

acontece dentro do site, buscando informações para a melhoria dos resultados das vendas, 

aperfeiçoar a configuração do negócio online e das estratégias de marketing. 

O ciclo de envolvimento digital é a análise completa do percurso que um usuário 

fez, da fase de encontrar o site (e-commerce) da organização, seja por busca no Google 

ou publicação na rede social, até a finalização de compra, avaliando a experiência online 

e estudando oportunidades de aprimorar cada etapa para satisfazer o cliente. 

A partir das oportunidades que foram identificadas e das competências analisadas 

na fase de análise, a próxima etapa é de definir e estabelecer, voltada para determinar a 

direção estratégica da empresa, e para formar a identidade e a presença corporativa. 

A presença e identidade da marca representa como a organização quer ser 

reconhecida pelos clientes. O ato de projetar a oferta da empresa, de forma que ela ocupe 

um lugar distinto e valorizado na mente dos consumidores/clientes-alvos. A projeção 

(identidade) que a marca apresenta ao mercado deve refletir os valores e objetivos da 

organização. 

Com a identidade definida, o próximo passo é desenvolver a mensagem da marca, 

que determinará como será a comunicação com o público que a empresa deseja alcançar. 

A forma de se comunicar seja por vídeo, foto, texto, entre outros formatos, seja em uma 

postagem no Facebook ou no e-mail, deve ter consistência para relacionamento com o 

cliente e reconhecimento dos atributos únicos da marca no ambiente online e, 

consequentemente, construir sua presença online.  

Estabelecida a forma de se comunicar, o próximo passo é definir as estratégias de 

marketing para transmitir e promover a mensagem para o público. No marketing de mídia 

social, o foco da estratégia de comunicação é dentro das próprias redes sociais. Em 

contraste, o foco do marketing de conteúdo é o site/ blog da organização, criado para 

determinado objetivo (venda de produto/serviço, inscrição em evento etc.) (GABRIEL, 

2019). Os objetivos se misturam, as redes sociais são utilizadas para o sucesso dos 

esforços de marketing de conteúdo, usados principalmente como distribuidores e 

divulgadores dos links para o conteúdo desenvolvido no site/blog da marca (PEÇANHA, 

2020). 

O conteúdo desenvolvido dentro do site/blog da organização poderá ganhar mais 

visibilidade e, consequentemente, acesso, utilizando a otimização de motores de pesquisa, 

denominada Search Engine Optimization (SEO). É definido por Ribeiro (2013) como um 

conjunto de técnicas e práticas utilizadas para melhorar uma página de Internet, no sentido 
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de ser mais facilmente identificável por uma página de busca online (como, por exemplo, 

Google e Yahoo) e, por consequência, obter uma posição mais elevada nos rankings de 

resultados quando um usuário pesquisa determinado termo.  

Diferente da técnica de SEO, que apresenta resultado de forma orgânica – sem 

qualquer tipo de investimento financeiro – em termos de aparecimento nos sites de 

buscas, os anúncios pagos são os links patrocinados que aparecem no topo da página de 

busca em destaque. Desse modo, é necessário realizar um investimento financeiro na 

plataforma de busca para obter uma posição privilegiada, ou seja, é uma estratégia para 

atrair mais cliques e tráfego para o site. 

As estratégias de conteúdo e mídias sociais, fase de transmitir e promover, são 

focadas para dar visibilidade à organização, seja no site ou na rede social. A próxima fase 

é voltada para conectar e converter, ou seja, é direcionada para o público que viu o 

conteúdo na fase anterior, para que este possa se relacionar com a marca, interagindo ou 

enviando uma mensagem, ou mesmo curtindo um conteúdo, de maneira a converter para 

uma ação, como a compra no site ou a inscrição no blog para receber notícias.  

Cada visitante do site ou seguidor nas redes sociais da organização se torna um 

lead, ou seja, um potencial cliente. A partir do momento em que o usuário estabelece uma 

forma de contato com a organização, ele se torna um lead. Ao se tornar um lead, no início, 

pouco se sabe desse potencial cliente, da mesma forma ele pouco conhece a empresa e as 

soluções que ela oferece. As estratégias de marketing então servem para estabelecer um 

relacionamento, com conteúdo para amadurecer esse relacionamento, e assim atingir os 

objetivos estabelecidos pela organização, ou seja, para que o lead efetue uma compra, 

consuma ou promova os conteúdos. 

A última fase, destinada a medir e controlar, segundo Gabriel (2019) tem o 

objetivo de avaliar e acompanhar os indicadores que permitem controlar e mensurar as 

ações, dando possibilidades e oportunidades de ajustes.  

Os indicadores de desempenho devem ser determinados na fase de 

desenvolvimento das estratégias para avaliação e controle do plano. Assim, será possível 

acompanhar os resultados durante todo o processo, para verificar se a estratégia está no 

caminho certo e atingindo os resultados, e claro, se for necessário, aperfeiçoá-la.  

Como se pode verificar, marketing de mídia social e marketing digital são usados 

de forma intercambiável, porém não é a mesma coisa. O marketing de mídia social é um 

componente do marketing digital. Um dos pontos mais importantes é que as estratégias 
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de marketing de mídia social precisam ser integradas às estratégias de marketing digital 

(BEKOGLU; ONAYLI, 2016). 

Diante disso, a próxima seção, aprofunda-se especificamente o marketing de 

mídias sociais, foco deste trabalho, onde serão discutidos os modelos de planejamento de 

marketing de mídias sociais. 

 

2.4. MARKETING DE MÍDIAS SOCIAIS  

 

As mídias sociais mudaram hábitos de consumo, fornecendo novas formas de 

procurar, avaliar, escolher e interagir (ALBORS; RAMOS; HERVAS, 2008). Esses 

desenvolvimentos influenciam a maneira como os profissionais de marketing operam e 

afetam as práticas de marketing em termos de estratégia e tática (THOMAS, 2007). Está 

seção discute o marketing de mídias sociais e os modelos para implantação das estratégias 

nas organizações.  

A presença online é o aspecto que as organizações precisam considerar ao utilizar 

ou pensar em começar a utilizar as mídias sociais como uma ferramenta de marketing. As 

organizações precisam escolher o caminho certo para atuar na presença online, a fim de 

melhorar suas ações e alcançar os objetivos (TUTEN; SALOMON, 2017). Para isso fala-

se em marketing de mídia social, que é a estratégia de marketing direcionado para os 

portais de mídias sociais, e é o processo de marketing que utiliza o aspecto social da web 

para oferecer melhor valor ao público-alvo (KOTLER et al., 2017).  

Enquanto as formas tradicionais de marketing se concentram no marketing de 

massa e são menos personalizadas, o marketing de mídia social se concentra em conectar 

e interagir com o público-alvo em um nível mais personalizado, direcionando a 

comunicação para quem realmente pretende atingir. Mas claro, em se tratando de 

ambiente online, a comunicação pode atingir qualquer usuário de internet (KOTLER et 

al., 2017). As ferramentas de marketing de mídia social incluem, por exemplo, Facebook, 

Twitter e Youtube. 

A utilização de estratégias de marketing de mídia social visa atrair consumidores 

para sua empresa, marca, site ou produto, ou seja, o objetivo mais desejado é uma 

conversão ou fazer o consumidor adquirir o produto ou assinar um newsletter (BARKER 

et al., 2012). Conversão é o que se deseja com a ação que a organização tem com sua 

estratégia de mídia, seja o download de um conteúdo ou a indicação da organização para 

alguém ou, simplesmente, que o cliente comece a seguir o perfil da organização nas 
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plataformas de redes sociais. A comunicação de marketing na mídia online é semelhante 

aos canais tradicionais, e tem três objetivos: lembrar, informar e convencer (BEKOGLU; 

ONAYLI, 2016).   

Nesse ensejo, surge a proposição (ii), que busca compreender através do estude 

nesta sessão se “a comunicação científica é facilitada por meio do uso do marketing de 

mídias sociais”.  

A maioria das fontes na literatura relacionada aborda as mídias sociais em um 

nível tático, definindo ferramentas no ambiente digital, e fazendo recomendações sobre 

como essas ferramentas devem ser combinadas. No entanto, o marketing de mídias sociais 

faz parte das estratégias de marketing digital, e deve respeitar a orientação da empresa. 

Para entender como o marketing de mídias sociais está inserido no planejamento de 

marketing digital da organização, Capitello et al. (2014) estabeleceram uma estrutura, 

apresentada na figura 8, baseada em três dimensões inter-relacionadas. 

Figura 8 - Estrutura baseada em três dimensões inter-relacionadas do marketing 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Capitello et al. (2014). 

As estruturas apresentadas por Capitello et al. (2014) seguem as diretrizes de um 

processo inter-relacionado para o atingimento dos objetivos globais da organização de 

forma consistente. Isso significa que, todas as diretrizes que norteiam a concepção da 

organização (orientação da empresa), e definem os objetivos estratégicos, devem ser 

seguidas na construção do plano de marketing digital. Da mesma forma, o plano de 

marketing de mídias sociais deve estar alinhado ao proposto no plano de marketing 

digital, ou seja, são processos inter-relacionados de maneira a atingir os objetivos 

estratégicos gerais da organização. 
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Através de uma revisão sistemática da literatura, nas bases Web of Science (WoS), 

Scopus, Scielo e Emerald Insight, buscou-se selecionar trabalhos relevantes para embasar 

o referencial teórico deste trabalho, e foram encontrados quatro trabalhos: Li e Bernoff 

(2008), Ananda, Hernández-García e Lamberti (2016), Hootsuite (2019) e Langan, Cheng e 

Hunka (2019). Os trabalhos apresentam visões e direcionamentos diferentes de um plano de 

marketing de mídias sociais, conforme Quadro 6.  

Quadro 6 – Modelos de marketing de mídias sociais. 
AUTORES CONTRIBUIÇÕES 

Li e Bernoff (2008) 

Os autores direcionam o modelo para o diálogo com público, trazendo o 

participante das redes sociais de forma mais ativa no processo de marketing, 

buscando entender os estilos de usabilidade dos participantes das mídias sociais. 

O objetivo do modelo é desenvolver as interações que as organizações 

pretendem alcançar a nível de envolvimento com o público-alvo.  

Ananda, Hernández-
García e Lamberti 
(2016) 

O modelo concentra esforços em táticas de marketing digitais para contribuir 

com o planejamento. São discutidas ações táticas específicas com objetivo de 

alcançar maiores resultados pelas organizações.    

Hootsuite (2019) 

O modelo apresenta de forma estruturada um guia para a construção de um 

plano de marketing de mídias sociais. O trabalho discute a sequência de nove 

elementos que juntos formam a base para um plano. 

Langan, Cheng e 
Hunka (2019) 

O trabalho discute de forma direcionada para o marketing nas mídias sociais na 

comunicação cientifica na perspectiva do pesquisador. O objetivo é tornar o 

cientista um comunicador, através da apresentação de um guia. O trabalho 

acrescenta informações da circulação da comunicação da ciência no ambiente 

de mídias sociais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nas próximas seções são apresentados e detalhados os modelos aplicados de 

marketing de mídias sociais, e assim, servir de subsídios para a proposição (iii) que busca 

compreender se “é possível customizar o processo de marketing de mídias sociais à 

realidade da comunicação científica de um periódico científico brasileiro”. 

 

2.4.1. Modelo de Li e Bernoff (2008): Marketing de Mídias Sociais 

 

O modelo de Li e Bernoff (2008) é também denominado de modelo P.O.S.T., um 

acrônimo que representa Pessoas, Objetivos, Estratégia e Tecnologia. O uso desse modelo 

pressupõe que a organização está interessada em usar as mídias sociais com o objetivo de 

dialogar com o público, tornando-os participantes ativos no processo de marketing social, 

e não exclusivamente para aumentar a disseminação de informações. 
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A implementação de uma estratégia para mídias sociais, segundo Li e Bernoff 

(2008), adotando o modelo POST, demanda a resposta a quatro grandes questões: 

• Qual o envolvimento potencial dos nossos consumidores? (Pessoas) 

• Quais são os objetivos a alcançar? (Objetivos) 

• Qual a estratégia a adotar? (Estratégia) 

• Qual a tecnologia a usar? (Tecnologia) 

De forma a responder à primeira questão, Li e Bernoff (2008) criaram uma escala, 

chamada de Perfil Tecnográfico Social, demonstrado no Quadro 7, definindo um conjunto 

de comportamentos esperados dos consumidores perante as mídias sociais. 

Quadro 7 - Perfil tecnográfico social dos consumidores 
PESSOAS 

Inativos 
São consumidores não participativos que não só não criam novos conteúdos como 

também não os consultam. 

Expectadores Consumidores que apenas visualizam o que os outros consumidores produzem. 

Participantes 
Consumidores que possuem todas as características anteriores e adicionalmente 

participam ou mantêm perfis em redes sociais. 

Colecionadores 
Consumidores que possuem todas as características anteriores e adicionalmente são 

coletores de informação produzida por outros níveis.  

Críticos 
Consumidores que possuem todas as características anteriores e adicionalmente 

reagem aos conteúdos de outros colocando posts a comentários em blogs ou fóruns. 

Criadores 
Consumidores que possuem todas as características e pelo menos uma vez por mês 

publicam num blog ou um artigo online, fazem upload de vídeos ou áudio. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Li e Bernoff (2008). 

Tratando-se de objetivos no modelo Li e Bernoff (2008), existem cinco objetivos 

principais que se podem alcançar através das redes sociais, conforme demonstrado no 

Quadro 8. 

Quadro 8 - Objetivos nas redes sociais 
OBJETIVOS 

Escutar Compreender os consumidores, ouvindo o que dizem sobre a marca. 

Falar Utilizar para transmitir mensagens sobre a empresa. Usar as conversas entre 

consumidores para promover a marca. 

Energizar Identificar os clientes mais entusiasmados e use as mídias digitais para aumentar o poder 

de boca-a-boca e engajar potenciais consumidores. 

Apoiar Fornecer plataformas de modo a que os consumidores troquem informações entre si 

incentivando a ajuda mutualmente. 
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Incluir Utilizar as mídias para integrar cliente nos negócios, ele ajudará a projetar produtos.  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Li e Bernoff (2008). 

 

De forma a adotar uma estratégia adequada às mídias sociais, terceiro item do 

modelo POST, é necessário, em primeiro lugar, compreender de forma mais adequada o 

perfil do público-alvo das ações. Li e Bernoff (2008) sugerem um conjunto de questões 

que ajudam nessa compreensão e a definir a melhor estratégia: 

• Como se pretende que a relação com os consumidores mude? 

• Como se pretende que os consumidores se envolvam mais com a 

marca? 

• Como se pretende fomentar a difusão de mensagens sobre a marca 

entre os consumidores? 

Depois da decisão sobre com que tipo de pessoas será a comunicação, quais os 

objetivos a atingir, qual a estratégia para alcançá-los, apenas falta decidir qual a 

tecnologia a adotar. Com base nas preferências e práticas do público (por exemplo, quais 

mídias sociais eles usam, como usam), o que a organização está tentando realizar e a 

estratégia proposta, a última etapa é selecionar o aplicativo de mídia social apropriado. 

Conforme Li e Bernoff (2008), em vez de iniciar um novo aplicativo de mídia social, às 

vezes pode ser mais vantajoso para a organização identificar comunidades e conversas 

estabelecidas e ingressar no diálogo. 

Com o intuito de facilitar o entendimento das diversas fases associadas ao modelo 

de Li e Bernoff (2008), foi elaborado a Figura 9. 
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Figura 9 – Modelo de Li e Bernoff 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Li e Bernoff (2008). 

 

A partir do entendimento do marketing de mídias sociais em geral, a próxima 

seção vai aprofundar a discussão em torno das táticas de marketing possíveis de serem 

trabalhadas em plataformas de mídias sociais, decorrentes das estratégias previamente 

definidas, para alcançar os objetivos traçados. 

 

2.4.2. Modelo de Ananda, Hernández-García e Lamberti (2016) Táticas de Marketing em 

Mídias Sociais 

 

Ações táticas de conteúdo específico estão relacionadas com a forma como as 

empresas produzem ou criam conteúdos em plataformas de mídia sociais. As ações 

propostas por Ananda, Hernández-García e Lamberti (2016) são apresentadas com 

objetivo de concentrar os esforços em táticas digitais, e, segundo Serrano (2011), cada 

ação, por mais diferente que seja, tem que convergir para o mesmo objetivo. No quadro 
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9, Ananda, Hernández-García e Lamberti (2016) apresentou dez ações táticas de 

marketing em mídias sociais. 

A publicidade utiliza a mídia de massa, assim como a propaganda, porém não é 

paga. Tem por objetivo gerar notícias favoráveis na mídia e manter a boa imagem da 

empresa junto à comunidade (GALÃO; CRESCITELLI; BACCARO, 2011). A tática de 

relações públicas no ambiente online tem o objetivo de desenvolver relações com o 

público de forma transparente, utilizando como conteúdo as informações da empresa. Por 

meio de ferramentas digitais, e principalmente o uso das mídias sociais, pode-se criar uma 

aproximação com uma linguagem clara e objetiva.  

É através da promoção que a empresa apresenta o produto/serviço ao mercado-

alvo e principalmente ao consumidor final (MANFRINI; ANNUSECK, 2016). Nessa 

etapa são utilizadas as redes sociais como esforços de comunicação, fazendo com que o 

produto alcance visibilidade da melhor forma possível. Segundo Vaz (2010), a promoção 

utilizando ferramentas da web 2.0 poderá contribuir para um resultado bem acima do 

esperado. 

O envolvimento de líderes influenciadores trata-se de uma ação, em que os 

embaixadores da empresa, através do seu status organizacional, posição social ou 

carisma, ajudam as marcas a se consolidarem. Hoje, porém, vislumbra-se uma nova 

abordagem, extremamente dinâmica no que se relaciona a quem pode melhor representar 

e influenciar a aquisição de uma determinada marca (SOLIS, 2016). Os influenciadores 

digitais, como produtores de conteúdo, estabelecem uma ponte entre a marca e o público 

influenciado por eles, impactando positivamente na estratégia de marketing digital. 

O marketing personalizado consiste em atrair potenciais clientes com mensagens, 

promoções e produtos diferenciados adaptados aos gostos e necessidades do público. 

Além disso, segundo Gabriel (2019), a estratégia facilita a segmentação do público, ajuda 

a conhecer melhor quem são os clientes das campanhas, possibilita a comunicação 

personalizada para cada indivíduo e fortalece a estratégia de venda.  

O suporte ao cliente no ambiente digital passa a ser visto como uma oportunidade 

de aproximar o relacionamento com o cliente e de fidelização. Conforme Aguiar (2019) 

as necessidades do cliente estão em primeiro lugar e as questões são resolvidas de forma 

empática, ou seja, a equipe de suporte sempre deve se colocar no lugar da pessoa atendida. 
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Quadro 9 - Ações táticas de marketing em mídias sociais 
AÇÕES DESCRIÇÃO 

Relações Públicas (RP) 
• Ações com esse papel fazem parte da tática de representação. RP, ou publicidade, é a função de comunicação de 

marketing que realiza atividades projetadas para obter entendimento e aceitação do público (HOLLENSEN, 2010). 

Processo de Promoção 
• As ações incluídas no processo de promoção fazem parte da comunicação de marketing, como promoção de vendas e 

marketing direto. 

Envolvimento de líderes de opinião online, 

influenciadores chaves e personalidades 

como meio de influência ao cliente 

• As ações dessa abordagem são baseadas no engajamento proativo das personalidades das mídias sociais como 

defensoras de produtos ou marcas (CONSTANTINIDES, 2009). 

Personalização da experiência e de produtos 
• Essas ações visam fortalecer os laços entre o cliente e a empresa, oferecendo aos clientes a possibilidade de personalizar 

suas experiências online ou personalizar os produtos que compram (CONSTANTINIDES, 2009). 

Envolvimento do cliente como criador de 

análises de produtos e coprodutor 

• Essas ações visam principalmente envolver os clientes como fonte de feedback, criatividade e inovações para o 

desenvolvimento de produtos ou serviços.  

• As análises de produtos feitas pelos consumidores online representam um fenômeno de mercado emergente que está 

se tornando crítico nas decisões de compra dos compradores (MANGOLD; SMITH., 2012). As análises de clientes 

também podem ajudar as empresas a realizar medidas corretivas.  

• Outra maneira de envolver o conhecimento e a criatividade dos clientes é envolvê-los na personalização do produto. 

A diferença com a categoria anterior é que esse tipo de ação não apenas permite que os clientes personalizem o produto 

que compram, mas as empresas podem disponibilizar os produtos personalizados para outros clientes. 

Engajamento dos clientes para promoção 

participativa 

• As ações nesta categoria são baseadas em uma abordagem para envolver os clientes a se envolverem ativamente no 

processo de promoção, criando competições, questionários ou concursos.  

• Um exemplo da ação é o emprego de um concurso que oferece incentivos específicos para que os clientes incentivem 

o compartilhamento de conteúdo sobre suas experiências com o produto ou serviço (PARENT et al., 2011). 
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Envolvimento com concorrentes nas mídias 

sociais 

• Esse tipo de engajamento está relacionado à forma como marcas e empresas estão intencionalmente conectadas com 

seus concorrentes na esfera da mídia social.  

• As ações podem estar na forma de compartilhar o conteúdo dos concorrentes ou seguir as contas dos concorrentes nas 

mídias sociais (TATTERSFIELD, 2013; THOMPSON, 2013).  

• Os principais objetivos por trás disso são aumentar impressões, credibilidade e liderança de pensamento entre o 

mercado-alvo, bem como fonte de inspiração e compartilhamento de ideias. 

Suporte ao Cliente 

• Embora possa ser considerado como um elemento da decisão de promoção (SLATER et al., 2001), considera-se aqui 

o suporte ao cliente como relacionado ao engajamento do cliente, uma vez que, no contexto da mídia social, as ações 

nessa categoria envolvem espontaneamente o cliente a postar seus comentários e preocupações em aplicativos de mídia 

social relacionados ao processo de pré ou pós-venda.  

Decisões em torno do mix de mídia social: 

plataforma / aplicativo de mídia social e 

seleção de recursos 

• Essas ações estão relacionadas à tática de rede, incluindo decisões sobre onde, entre o mix de mídia social, as conversas 

entre uma empresa e seu público-alvo ou mercado-alvo devem ocorrer, e considerando que cada plataforma possui 

suas próprias ferramentas e recursos que podem se adequar a diferentes metas e propósitos.  

• Essas ações podem assumir a forma de administrar contas de mídia social (PENTINA; KOH, 2012; LORENZO-

ROMERO et al., 2013), empregar contas dedicadas de mídia social para diferentes linhas de produtos/ serviços ou 

diferentes localizações geográficas (SARAVANAKUMAR et al., 2012) ou criação de um grupo ou comunidade de 

pessoas de interesse semelhante nas contas de mídia social (ANDZULIS et al., 2012). 

Inteligência de mercado 

• As ações de inteligência de mercado são equivalentes às táticas de escuta, que visam monitorar as vozes de clientes ou 

audiências.  

• A pesquisa de mercado é crucial para a seleção de mercados-alvo e para o desenvolvimento de propostas de valores 

(SLATER; OLSON, 2001). 

Fonte: Adaptado pelo autor de Ananda, Hernández-García e Lamberti (2016) .
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Inteligência de mercado é uma estratégia de marketing que consiste na coleta de 

dados e informações para conhecer com mais detalhes o público-alvo da marca. Conforme 

MindMiners (2018), a empresa deve buscar maneiras de reunir esses dados para poder 

analisá-los e, então, obter as ideias para aperfeiçoar o próprio negócio. Assim a 

organização terá como interpretar o comportamento das pessoas de forma aprofundada, 

o que é fundamental para conquistá-las e convertê-las em clientes. 

Uma vez entendido o que envolve o marketing de mídias sociais e as táticas 

utilizadas para alcançar os objetivos, a próxima seção é dedicada a apresentar ferramentas 

e informações para desenvolver um plano completo de marketing de mídias sociais 

através do modelo de Hootsuite (2019).  

 

2.4.3. Modelo de Hootsuite (2019): Planejamento de Marketing de Mídias Sociais 

 

Uma série bem desenvolvida de atividades constitui o processo disciplinado do 

Plano de Marketing em Mídias Sociais. Hootsuite (2019) apresenta uma sequência de 

nove elementos que juntos formam a base para um plano de marketing de mídias sociais, 

demonstrado na figura 10. 
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Figura 10 – Fases do plano de marketing de mídias sociais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

O resumo executivo é o primeiro passo para uma sinopse do plano de marketing 

de mídia social. Segundo Hootsuite (2019), esse procedimento é responsável por reunir 

informações necessárias para guiar o direcionamento do plano e, principalmente, ser 

consistente com o plano de marketing geral. O resumo deve conter as seguintes 

informações: 

• Identifique o problema ou a necessidade do projeto proposto; 

• Explique o resultado previsto do projeto proposto; 

• Estabeleça o orçamento, o tempo e os recursos necessários para concluir o 

projeto proposto; 

• Inclua qualquer informação adicional a ser observada. 

 

O segundo passo é definir metas de marketing de mídia social alinhadas aos 

objetivos de negócios. Para criar uma estratégia de marketing de mídia social deve se 

estabelecer objetivos e metas do plano de marketing de mídias sociais. Estabeleça metas 

9 - Avaliação e Mensuração
Teste, avalie e ajuste sua estratégia

8 - Estratégia
Crie um calendário de conteúdo de mídia social

7 - Benchmarking
Encontre inspiração

6 - Configuração
Configure contas e melhore os perfis existentes

5 - Auditoria
Conduza uma auditoria de mídia social

4 - Pesquisa
Pesquise a concorrência

3 - Público-alvo
Aprenda tudo o que puder sobre seu público-alvo e crie sua persona

2 - Planejamento
Defina metas de marketing de mídia social alinhadas aos objetivos de negócios

1 - Resumo Executivo
Leventamento dos pontos de atenção e visão da organização.
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específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e oportunas para medir com precisão o 

retorno do investimento.  

Segundo Newberry (2019), definir metas SMART e acompanhar as métricas 

corretas são passos importante para melhores resultados. A estrutura SMART tem como 

objetivo criar metas relevantes e realizáveis que ajudam a apoiar os objetivos gerais de 

negócios (NEWBERRY, 2019). A autora exemplifica a construção e define as metas 

SMART como: 

• Específica: Seja claro. Por exemplo, "aumentar o envolvimento" significa que 

você quer 100 novos seguidores ou 1.000? Especificar suas metas de mídia 

social ajuda a acompanhar o progresso e medir o sucesso. 

• Mensurável: Cada objetivo precisa de algum tipo de métrica. Por exemplo, 

"melhorar o atendimento ao cliente" é um ótimo conceito, mas não é um 

objetivo, a menos que você tenha uma maneira de medir essa melhoria. 

• Atingível: Seus objetivos de mídia social devem serem esticados, mas eles 

devem estar dentro do alcance se você fazer o trabalho necessário. 

• Relevante: Esta é a parte que você relaciona a meta ou objetivo em mídia 

social com os objetivos de negócios maiores. Por exemplo, se seu objetivo 

envolve aumentar o número de curtidas no Facebook, então certifique-se de 

entender como isso beneficiará os negócios. 

• Temporal: Prazos para todas as metas. Inclua um prazo para a conclusão de 

sua meta, para que você saiba quando verificar seu sucesso. Você também 

pode incluir alguns marcos ao longo do caminho para check-ins incrementais. 

Conforme o quadro 10, segue um exemplo de aplicação do SMART com 

indicadores chaves de desempenho. 

Quadro 10 – Metas de marketing utilizando o SMART 

Até [data / mês / trimestre / ano], iremos: 

1 
[Insira a meta S.M.A.R.T aqui - por exemplo, "Aumentaremos público 

no Instagram em 50 novos seguidores por semana."] 

2 [meta S.M.A.R.T] 

3 [meta S.M.A.R.T] 

4 [meta S.M.A.R.T] 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 
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As metas ou objetivos de mídia social se alinham aos objetivos de negócios, e, 

consequentemente, utilizando as métricas como forma de acompanhamento e controle, 

pode-se chegar aos objetivos estabelecidos (SHLEYNER, 2019). O quadro 11 destaca 

como cada objetivo pode ser acompanhado. 

Quadro 11 – Acompanhamento de objetivos 
OBJETIVO DE 

NEGÓCIOS 
OBJETIVO DE MÍDIA SOCIAL MÉTRICAS 

Cresça a marca 
Consciência (essas métricas direcionam seu público 

atual e potencial) 

Seguidores, 

compartilhamentos etc. 

Transforme 

clientes em 

advogados 

Engajamento (essas métricas mostram como o 

público está interagindo com seu conteúdo) 

Comentários, curtidas, @ 

menções etc. 

Impulsione leads 

e vendas 

Conversões (essas métricas demonstram a eficácia 

do seu envolvimento social) 

Cliques em sites, 

inscrições por e-mail etc. 

Melhore a 

retenção de 

clientes 

Consumidor (essas métricas refletem como os 

clientes ativos pensam e se sentem sobre sua marca) 

Depoimentos, 

sentimentos nas mídias 

sociais etc. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

O terceiro passo para execução do plano de marketing de mídias sociais é saber 

quem é público-alvo e o que eles querem ver nas redes sociais, o que é fundamental para 

criar conteúdo direcionado ao interesse, e obter interações e compartilhamentos. Esse 

conhecimento também é essencial para planejar em como desenvolver todas as 

comunicações de forma assertiva para construção da identificação com a mensagem 

(NEWBERRY, 2019). 

Segundo Newberry (2019), a ideia é criar um perfil do cliente ideal como se ele 

fosse uma pessoa real, para que você possa criar mensagens de marketing direcionadas a 

eles, o que é denominado “persona”. Essas mensagens devem usar o tom de voz correto 

e atender às necessidades e desejos específicos do cliente. Uma “persona” de comprador 

é um modelo que descreve o cliente típico ou de destino, com base em pesquisa detalhada 

do público. 

Como diferentes grupos de pessoas podem comprar os produtos por diferentes 

motivos, você provavelmente precisará criar mais de uma “persona” de comprador. Cada 

“persona” deve incluir detalhes demográficos básicos, comportamentos, metas, pontos 

problemáticos e padrões de compra. 
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O quadro 12 apresenta uma estrutura com os itens para nortear a construção das 

“personas”, compilando os dados em um só documento, para uma visão de características 

do público-alvo (HOOTSUITE, 2019). 

Quadro 12 – Construindo personas  
Nome da Persona 1 Nome da Persona 2 Nome da Persona 3 

Exemplo de cargo 

(s) 

Que tipo de cargo essa 

persona teria? Listá-los 

aqui? 

 
 

Necessidades 

O que eles desejam fazer 

com o seu produto / serviço / 

negócio e também fora? 

 
 

Pontos de dor 

Qual é o desafio número um 

(como você pode resolver 

para eles?) 

 
 

Redes sociais 

preferidas 

Qual plataforma de mídia 

social essa pessoa usa com 

mais frequência, ou seja, 

onde é o melhor lugar para 

se conectar a ela? 

 
 

Característica 

única 
 

 
 

Orçamento (para 

consumir seu 

produto/serviço) 

 

 
 

Outros dados 

(idade, sexo, 

localização etc.) 

 

 
 

Outras 

características 
 

 
 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

A análise competitiva da presença nas mídias sociais, quarto passo para 

elaboração do plano de mídias sociais, ajuda a formar a percepção para construção da 

estratégia. Nesse sentido, é importante obter informações a respeito da comunicação dos 

concorrentes, boas práticas e outras práticas que podem ser aperfeiçoadas como fonte de 

oportunidade para vantagem competitiva, obtendo uma visão do que se é esperado nas 

mídias sociais do segmento ou setor, o que o ajuda a definir o objetivo de mídia social 

(CLARKE, 2019). 
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Essa análise também ajuda a organização a identificar oportunidades. Por 

exemplo, talvez um concorrente domine o Facebook, mas faz pouco esforço no Twitter 

ou no Instagram. Assim, uma estratégia é se concentrar nas redes em que o público está 

sub atendido.  

No quadro 13, Hootsuite (2019) apresenta uma estrutura para compilar os pontos 

de análise dos concorrentes. O objetivo é analisar oportunidades e ter uma visão das 

práticas no mercado para desenvolvimento do plano de marketing de mídias sociais 

(CLARKE, 2019).  

Quadro 13 – Análise de Concorrência 
  

REDES 

ATIVAS 

NÚMERO DE 

SEGUIDORES 
FORÇAS FRAQUEZAS 

CONTEÚDO 

QUE 

REPERCUTE 

Concorrente 1          

Concorrente 2           

Concorrente 3           

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

Auditar a presença na mídia social, quinto passo do planejamento, é analisar o que 

funciona e o que não está funcionando nas redes sociais que a organização já possui. A 

realização de uma auditoria de mídia social é parte essencial do desenvolvimento. Antes 

de pensar estrategicamente sobre o uso das mídias sociais, é necessário documentar e 

avaliar os esforços existentes (NEWBERRY, 2019). 

Ao criar auditoria, a organização analisa cada conta nas mídias sociais, e avalia se 

a estratégia existente está funcionando. Isso permite que se tenha uma visualização da 

funcionalidade como um bloco de construção em sua estratégia social (NEWBERRY, 

2019). A autora recomenda refletir sobre alguns pontos para construção da auditoria:  

• O que está funcionando? 

• O que não está funcionando? 

• Quem está se conectando com a organização? 

• Quais sites de mídia social o mercado alvo usa? 

• Como é a presença nas mídias sociais se comparada a dos concorrentes? 

• Em quais redes o público-alvo está mais ativo? 

• Como a estratégia se compara à concorrência? 

• Quais foram os esforços atuais? 
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Depois de reunir todas essas informações em um só lugar, a organização terá um 

bom ponto de partida para planejar como melhorar os resultados. A auditoria deve 

fornecer uma imagem clara de qual é objetivo em cada uma das contas de redes sociais. 

Se o objetivo de uma conta não for claro, é importante avaliar se vale a pena manter 

(NEWBERRY, 2019). A autora acrescenta a importância da atenção ao acompanhamento 

dos comportamentos das mídias sociais. Devido as constantes mudanças no ambiente 

online, com novas tecnologias e dinamismos de formatos de mídias sendo criadas 

constantemente, não estar atento aos comportamentos nas mídias poderá deixar a conta 

desatualizada. Newberry (2019) destaca a importância dos seguintes questionamentos: 

• O público está nesta rede social? 

• Se sim, como eles estão usando esta plataforma? 

• Como usar a conta para ajudar a alcançar metas comerciais significativas? 

Fazer perguntas norteadoras ajuda a manter a organização no caminho certo à 

medida que aumenta a presença social. No quadro 14, Hootsuite (2019) apresenta uma 

estrutura para compilar os pontos da auditoria de mídias sociais. 

Quadro 14 – Auditoria de mídias sociais 
Rede [por exemplo Instagram] 

Link da Conta [por exemplo. @Organização] 

Proprietário do canal [por exemplo. Equipe de Marketing Social] 

Declaração de missão 

[por exemplo. "para promover a cultura da empresa usando fotos de 

funcionários" ou "para fornecer atendimento ao cliente durante o horário 

comercial"] 

KPIs [por exemplo. Taxa de engajamento, número de seguidores etc.] 

Conteúdo principal [Com base nos KPIs escolhidos] 

Informações 

demográficas do 

público-alvo 

[Quem segue na rede específica?] 

Notas 
[Quais outras informações podem ser acrescentadas? Quais formatos de 

mídias possuem mais interações?] 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

O desenvolvimento e aperfeiçoamento das estratégias vão sendo otimizados com 

as experiências de reconhecimento do público, com as potenciais matérias de conteúdos 

que poderão ser exploradas, e com a familiaridade com as tendências de interesse nas 

mídias sociais. Por isso, a importância da auditoria periódica das mídias sociais da 

organização e dos concorrentes.  
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A sexta fase do planejamento de mídias é recolher as informações levantadas na 

auditoria para determinar quais redes fazem sentido usar e definir objetivos para cada 

rede. Por exemplo, optar por usar o Twitter para atendimento ao cliente, o Facebook para 

aquisição de novos clientes e o Instagram para atrair clientes existentes. Hootsuite (2019) 

destaca a importância de deixar claro os objetivos de cada rede social. Declarações de 

objetivos em uma frase direciona uma meta específica para cada conta na rede social 

(HOOTSUITE, 2019). 

Definido as declarações de objetivos de cada canal, o benchmarking, sétima fase, 

consiste em buscar exemplos de organizações, que utilizam os canais definidos na sexta 

fase do planejamento, como cases de sucesso. Esses estudos de casos oferecem 

informações para aplicação de estratégias de mídias similares em cada rede social. 

Seguindo o plano de marketing de mídias sociais, tomando como partida os 

levantamentos das informações e objetivos desenhados até aqui, a oitava fase consiste em 

desenvolver a estratégia ou calendário de conteúdo de mídia social. Segundo Aynsley e 

LePage (2020) esse passo permite planejar e agendar todo o conteúdo social com 

antecedência para obter o máximo impacto. Segundo os autores, esse planejamento 

também irá ajudar a organização a: 

• Identificar e preencher lacunas na publicação; 

• Lembrar datas e eventos importantes; 

• Encontrar o mix de conteúdo ideal; 

• Garantir que o conteúdo seja atualizado e tenha bom desempenho; 

• Colaboração com equipe e alocar efetivamente recursos;  

• Ganhar visibilidade da organização. 

Para estruturação dos conteúdos que deverão ser utilizados nas mídias sociais, 

segundo Hootsuite (2019), a organização precisa determinar os tópicos para compartilhar 

com os seguidores. Através das análises dos interesses das personas e em conformidade 

com as estratégias da organização, são definidos os melhores tópicos para serem 

desenvolvidos os conteúdos. Em seguida, localizar e pesquisar os artigos e matérias que 

estejam relacionados para melhor domínio dos temas. Para decidir quais postagens 

compartilhar, Hootsuite (2019) considera que deve ser feito algumas reflexões:  

• Como devo compartilhar? 

• Por que ajudaria? 

• É uma fonte confiável? 
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• É único e digno de compartilhar? 

• Despertará que tipo de interesse do leitor? 

Assim que a organização definir todo público e entender quais os interesses do 

público-alvo em se alimentar da organização, pode construir de acordo com o território 

estratégico, assuntos que se esbarram e fazem a organização ser reconhecida como 

referência de conteúdo (AYNSLEY; LEPAGE, 2020). As editorias escolhidas para serem 

abordadas nas mídias sociais devem seguir a regra de “mídia social de terços" que consiste 

em equilibrar os conteúdos de forma que o público-alvo mantenha o interesse 

(AYNSLEY; LEPAGE, 2020). A regra consiste em: 

• Um terço na promoção de marca pessoal - conteúdo que promove negócios e 

converte audiência. 

• Um terço do conteúdo selecionado - compartilha ideias, assuntos relacionados 

e de interesse do público. 

• Um terço das conversas que acontecem nas mídias sociais - conteúdo original 

da marca diferencial, que a torna interessante. 

O Quadro 15, desenvolvido pela Hootsuite (2019), apresenta uma estrutura de 

planejamento de conteúdo, com um exemplo de utilização de quatro redes sociais durante 

uma semana. 
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Quadro 15 – Plano de conteúdo para mídias sociais 
REDE SOCIAL 

DATA (MÊS / 
DIA / ANO) 

HORARIO 
TIPO DE 

CONTEÚDO 
TEMA 

CONTEÚDO (a ser preenchida três dias 
antes da publicação) 

LINK 
NOTAS (por exemplo, 

imagens específicas etc.) 
SEMANA 01: SEGUNDA - 01/01/2020 

FACEBOOK 

[por 
exemplo: 01/01
/2019] 

[por 
exemplo: 
7:00 AM] 

NOVO BLOG 
POST 

[por exemplo: 
Vídeo Silencioso”] 

[por exemplo: "Você está otimizando seu 
vídeo social para visualização sem som? Você 
deveria estar.”] 

[por exemplo: 
“www.organização.com/conte
udo postado”] 

  

    
CONTEÚDO 
PESQUISADO 

        

    
CONTEÚDO 
ATEMPORAL 

        

    VÍDEO AO VIVO         

    PROMOÇÃO         

               

INSTAGRAM  

    HISTÓRIA         

    
IMAGEM 
ORIGINAL 

        

    
CONTEÚDO 
PESQUISADO 

        

               

TWITTER 

    
NOVO BLOG 
POST 

        

    
CONTEÚDO 
ATEMPORAL 

        

    BATE-PAPO         

    
CONTEÚDO 
ATEMPORAL 

        

    VÍDEO         

               

 

    
CONTEÚDO 
ATEMPORAL 

        

    
CONTEÚDO 
ATEMPORAL 

        

    
CONTEÚDO 
PESQUISADO 

        

    VÍDEO         

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

http://www.organização.com/conteudo
http://www.organização.com/conteudo


76 
 

Ao implementar o plano de mídias sociais e acompanhar resultados é importante 

avaliar, para otimizar algumas estratégias que não funcionaram tão bem quanto foi 

previsto, e manter outras que estão funcionando melhor do que o esperado. O 

acompanhamento de dados pode ser utilizado com as métricas disponíveis em cada rede 

social, assim a organização pode analisar exatamente quais postagens sociais direcionam 

mais para qual objetivo (SEHL, 2020). 

O acompanhamento é constante para reavaliar, testar e fazer novamente. A 

organização também pode fazer uso das informações para testar diferentes postagens, 

campanhas e estratégias. Os testes constantes permitem entender o que funciona e o que 

não funciona, para refinar a estratégia em tempo real (SEHL, 2020). 

A organização pode explorar as ferramentas de comunicação direta para perguntar 

o que os seguidores gostariam e, em seguida, certificar-se de cumprir (SEHL, 2020). As 

pesquisas também podem ser uma forma eficiente e rápida de descobrir como a estratégia 

está funcionando. O contato com os seguidores de mídia social, listas de e-mails e 

visitantes do site são uma das formas de obter informações se as estratégias estão 

atendendo as necessidades e expectativas nas mídias sociais.  

É importante destacar que as mudanças ocorrem rapidamente nas mídias sociais e 

no ambiente online. Novas redes surgem, enquanto outras passam por significativas 

mudanças demográficas. A organização também pode passar por períodos de mudança. 

Tudo isso significa que a estratégia de mídia social deve ser um documento vivo que deve 

ser analisado regularmente e ajustado conforme necessário. É importante consultá-lo 

frequentemente para manter as diretrizes e alinhamento do plano de mídias sociais. As 

alterações devem ser feitas para aperfeiçoar a necessidade de conteúdo. 

O Quadro 16, desenvolvido por Hootsuite (2019), apresenta uma estrutura com os 

principais pontos para acompanhar as métricas dos diferentes canais sociais. Segundo 

Sehl (2020), o modelo oferece espaço para acompanhar as métricas de mídia social para 

todas as principais redes, como os números de seguidores ganhos ou perdidos, 

engajamento, compartilhamento, visualizações, downloads, cliques e outros que podem 

ser incluídos de acordo com a necessidade de acompanhamento da organização.  
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Quadro 16 - Mensuração de resultados das mídias sociais 

Facebook 

Período 
Número de 

posts 
Ganho / perda de 

seguidores líquidos 
Curtidas Comentários 

Visualizações 
de página 

Visualizações de 
vídeo 

Compartilhamento 
Cliques no 

link da 
postagem 

                  

         

Instagram 

Período 
Número de 

posts 
Ganho / perda de 

seguidores líquidos 
Curtidas Comentários 

Cliques no link 
bio 

Visualizações da 
história 

Visualizações de 
vídeo 

Salvar 
conteúdo 

                  

         

Twitter 

Período 
Número de 

Tweets 
Ganho / perda de 

seguidores líquidos 
Curtidas Retweets Comentários Cliques 

Visualizações de 
vídeo 

Cliques no 
link da 

postagem 

                  

         

Linkedin 

Período 
Número de 

posts 
Ganho / perda de 

seguidores líquidos 
Visualizações de 

página 
Comentários Curtidas Compartilhamento Visitas ao site 

Cliques no 
link da 

postagem 

         

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019).
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2.4.4. Modelo de Langan, Cheng e Hunka (2019): Estratégias para Comunicação 

Científica 

 

Um conjunto de etapas apresentado no estudo de Langan, Cheng e Hunka (2019) 

fornece um guia para os cientistas que desejam se tornar melhores comunicadores nas 

mídias sociais. O trabalho é proposto sob a perspectiva do pesquisador, contribui com 

informações importantes para o uso das mídias sociais no contexto de comunicação 

científica mais amplo, mas, consequentemente, serve para as revistas científicas.   

O modelo de Langan, Cheng e Hunka (2019) foi desenvolvido através de um 

levantamento bibliográfico dos estudos de comunicação científica e apresenta um 

diagrama com etapas que podem ser adaptadas a diferentes situações e objetivos de 

comunicação.  

Nessa direção, a comunicação científica enfatiza uma conversa bidirecional entre 

o cientista e o público. Segundo o modelo proposto, uma comunicação científica focada 

significa que as necessidades, habilidades, perspectivas e restrições do público são 

incorporadas durante a fase de planejamento. Isso envolve a identificação de grupos de 

públicos que podem diferir em sua atenção ou resposta à comunicação científica, e 

diferenciá-los por capacidade de linguagem, status econômico, etnia, raça, ou mesmo 

nível de educação (LANGAN; CHENG; HUNKA, 2019).  

Langan, Cheng e Hunka (2019) acrescenta que para atingir um público específico, 

a comunicação requer calibrar a linguagem, as referências e os interesses nos quais o 

público está familiarizado. Logo, é vital que a abordagem da comunicação científica não 

fique restrita a comunicação entre cientistas, com explicações detalhadas e uma 

linguagem de difícil compressão. 

Antes de apresentar o modelo, vale apenas destacar algumas recomendações 

levantadas por Langan, Cheng e Hunka (2019) em sua pesquisa bibliográfica: 

• Postagem frequente, atualizações regulares e promoção ativa para aumentar a 

presença de mídia (BOWMAN et al., 2015). Uma maneira de aumentar a 

visibilidade é a atribuição de traços, emoções ou intenções humanas a 

compartilhar informações, fotos de objetos como equipamentos de pesquisa 

usados (BAKHSHI; SHAMMA; GILBER, 2014), e informações pessoais de 

como a pesquisa foi feita e humor (RYAN, 2017). 

• O engajamento é amplamente reconhecido como a métrica mais importante 

para o sucesso em termos de presença nas mídias sociais (NICIPORUC et al., 
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2014). Hwong et al. (2017) descobriram que autenticidade (estilo de escrita 

pessoal e honesto), raiva (postagens emocionais) e conteúdo visuais são 

elementos preferidos para o envolvimento no Facebook, enquanto hashtags e 

conteúdo visual são bons preditores de envolvimento no Twitter. 

• Imagens atraentes, seguidas de notícias, funcionam melhor para estimular o 

envolvimento do usuário em todas as plataformas de comunicação de mídia 

social. 

• O uso de vídeos para compartilhar ciência através da mídia social, 

especialmente se o tópico da pesquisa for potencialmente controverso. 

• O cientista deve apresentar seus conhecimentos e gerar confiabilidade por 

meio da discussão, ensino e compartilhamento de informações de forma a 

demonstrar que suas intenções não são motivadas pelo interesse próprio. 

• Ser honesto, conhecedor e transparente sobre a pesquisa devolvem ao público 

o poder para tomar uma decisão informada. Embora esse processo possa levar 

tempo, tanto no estabelecimento de uma identidade, quanto no 

estabelecimento de novos relacionamentos duradouros, também vale a pena 

envolver-se com todos os comentários recebidos, se o objetivo é formar uma 

audiência para um projeto ou área de pesquisa específica. 

A figura 11 apresenta o modelo proposto por Langan, Cheng e Hunka. (2019). Os 

autores não discorrem profundamente sobre cada etapa, mas destacam que o modelo pode 

ser usado como uma “receita de bolo” ou adaptado ao contexto em questão.  
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Figura 11 – Modelo de Langan, Cheng e Hunka (2019) 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Langan, Cheng e Hunka (2019).
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Discutindo o modelo proposto por Langan, Cheng e Hunka (2019), a primeira 

etapa de preparação está relacionada com a definição do público-alvo que se pretende 

atingir e entender como se comunicar com esse público. Para uma comunicação científica 

efetiva, é importante focar nas necessidades, habilidades, perspectivas e restrições do 

público e incorporá-las no planejamento. Segundo Langan, Cheng e Hunka. (2019), a 

comunicação envolve a identificação de grupos de públicos que podem se interessar pela 

comunicação científica, e assim trabalhar as formas de linguagem para cada grupo 

específico. 

A segunda etapa questiona quais redes sociais o público utiliza para se comunicar, 

e como medir os resultados da comunicação realizada em cada plataforma de rede social, 

ou seja, entender a participação das mídias sociais na vida cotidiana e a maneira como as 

informações são recebidas e amplificadas (LANGAN; CHENG; HUNKA, 2019). 

A etapa de entrega compreende desenvolver um plano, um processo de 

organização das informações que foram levantadas nas etapas anteriores, e desenvolver 

as ações. Estabelecer os formatos de comunicação que serão usados, personalizar a 

comunicação para cada público nas redes sociais e estabelecer a regularidade da 

comunicação. Langan, Cheng e Hunka (2019) recomendam realizar postagens frequentes, 

atualizações regulares e explorar diferentes formatos de mídias visuais para aumentar a 

presença online.  

A etapa quatro do modelo direciona para potencializar os resultados da 

comunicação, pensar em formatos diferenciados para destacar a comunicação realizada e 

pensar de forma estratégica como explorar os recursos nas redes sociais. O 

desenvolvimento de habilidades para comunicar a ciência a um público variado, e de 

maneira envolvente e compreensível, requer prática deliberada e atenção cuidadosa à 

linguagem (LANGAN; CHENG; HUNKA, 2019). 

A etapa de personalização conduz para manter uma identidade própria na 

comunicação, pensar em formas de se envolver com o público. Langan, Cheng e Hunka 

(2019) enfatizam que para uma aproximação entre o cientista e o público, a abordagem 

dos cientistas à comunicação científica deve envolver informações pessoais de como a 

pesquisa foi realizada, atribuição de traços pessoais como emoção e humanização do 

conteúdo, o que pode evoluir à medida que o público se torna mais envolvido. 

Concluída a elucidação dos conceitos propostos, a seguir serão explicados os 

métodos adotados nessa pesquisa. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa é classificada como de caráter 

exploratória e descritiva, com abordagem predominante qualitativa, e aplicada quanto a 

sua natureza. 

Para Roesch (2012), o objetivo da pesquisa descritiva é obter informações sobre 

uma população, sendo apropriada para pesquisa-diagnóstico. Esse tipo de pesquisa 

procura explicar algo ou mostrar relações causais. Diante disso, a pesquisa procurou 

aprofundar o conhecimento sobre marketing de mídias sociais e descrever o processo de 

utilização das mídias sociais para divulgação e visibilidade das revistas científicas 

brasileiras. 

Este objetivo alinha-se com o conceito de pesquisa descritiva explorado por Gil 

(2002), que afirma que as pesquisas desse tipo têm como principal função obter uma 

descrição das características de um problema ou fenômeno, para posteriormente 

estabelecer uma relação entre as variáveis destacadas para análise. Já o caráter 

exploratório tem como objetivo alcançar maior familiaridade com o problema, visando 

facilitar seu entendimento e aproximar-se do conhecimento da realidade. 

Os elementos de estudo não serão considerados à luz de sua representatividade 

numérica definitiva, mas sim como ferramenta de compreensão das redes sociais das 

revistas científicas e suas métricas, bem como para produzir informações aprofundadas e 

ilustrativas sobre elas, o que permitirá alcançar novas informações sobre o fenômeno da 

comunicação científica sob a ótica do marketing de mídias sociais (DESLAURIERS, 

1991). 

Nesse sentido, a pesquisa visa oferecer elementos de compreensão das estratégias 

de divulgação das revistas científicas que se destacam nas iniciativas em mídias sociais, 

explorando a forma de utilização das redes sociais, as práticas utilizadas, e entendendo o 

impacto gerado na sociedade.  

Ademais, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, visto 

que pretende gerar conhecimentos para aplicação prática, e estando fundamentalmente 
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motivada na necessidade de resolver um problema concreto (VERGARA, 2005). Nesse 

sentido, a pesquisa tem por finalidade analisar como um periódico científico pode fazer 

uso do marketing de mídias sociais para a comunicação científica e os impactos dessa 

abordagem.  

Este estudo não busca a generalização de resultados, mas sim a compreensão e 

interpretação mais profunda dos fatos e fenômenos específicos. Embora não possam ser 

generalizados, os resultados obtidos devem possibilitar a disseminação do conhecimento, 

por meio de possíveis proposições teóricas que podem surgir do estudo (YIN, 2001). 

O Quadro 17 apresenta um resumo dos procedimentos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa, cujos procedimentos técnicos e os de coleta e análise de dados serão 

abordados nas próximas seções. 

Quadro 17 - Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 
Aspecto Descrição 

Tipo de Pesquisa 

Quanto aos objetivos: Descritiva e Exploratória  

Quanto à abordagem: Qualitativa 

Quanto à natureza: Aplicada 

Procedimentos técnicos 
Revisão sistemática qualitativa da literatura, estudo de caso e 

método gerencial 

Coleta de Dados Pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas 

Análise de Dados 
Análise de conteúdo, triangulação para construção do método 

gerencial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Foi feito um estudo sistemático da literatura, buscando selecionar trabalhos 

relevantes para embasar o referencial teórico deste trabalho, além de buscar trabalhos 

atuais e conceituados. Assim, o levantamento de trabalhos sobre marketing de mídias 

sociais e comunicação científica se deu a partir da verificação dos artigos publicados em 

plataformas digitais científicas. 

Para a realização das buscas bibliográficas nas bases científicas foi utilizado o 

termo em inglês “social media marketing AND scientific communication” e “social media 

marketing plan* AND scientific communication". Em ambas as plataformas, a pesquisa 

foi repetida com os mesmos termos, delimitando o intervalo de tempo de 2000 a 2019. A 

pesquisa foi realizada em janeiro de 2020, e, além da restrição resultante da escolha do 
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campo de busca, os artigos foram restritos aos idiomas inglês e português. Este filtro foi 

realizado visando garantir maior coerência da revisão com as discussões atuais.  

Os dados usados nessa revisão sistemática são provenientes de quatro bases de 

dados científicos: Web of Science (WoS), Scopus, Scielo e Emerald Insight. A escolha 

dessas bases de dados justifica-se pelo fato de serem bases de caráter multidisciplinar 

(ALMEIDA, 2006), de terem retornado registros consistentes sobre os termos 

pesquisados, e de permitirem a exportação dos dados para softwares gerenciadores de 

referências bibliográficas.  

A Web of Science indexa mais de 12.700 periódicos de diferentes áreas do 

conhecimento (COSTA et al., 2012), e é considerada uma das bases mais relevantes e 

utilizadas para os estudos bibliométricos (BRAMBILLA; STUMPF, 2012). A Scopus é 

uma base científica lançada em 2004, mantida pela editora Elsevier, e indexa artigos 

desde 1960 com mais de 18.500 títulos com atualizações diárias (OLIVEIRA; GRACIO, 

2011). Abrange as áreas do conhecimento como a engenharia, as ciências sociais, a 

economia e as ciências em geral (MESQUITA et al., 2006). A Scielo permite o acesso 

ilimitado ao texto completo das publicações de diversas áreas do conhecimento. A 

Emerald Insight base foi fundada em 1967 para defender novas ideias que promoveriam 

a pesquisa e a prática de negócios e gerenciamento, com um portfólio de quase 300 

revistas, mais de 2.500 livros e mais de 1.500 casos de ensino. Cada uma das bases 

pesquisadas apresenta características próprias de estruturação e indexação dos termos de 

pesquisa, o que requer estratégias de busca diferentes para cada uma delas. 

Em relação à exportação dos registros, o resultado das buscas bibliográficas nas 

bases científicas foi exportado e carregado na ferramenta de gerenciamento de referências 

bibliométicas EndNote. O software gera um conjunto único com todos os artigos. Criada 

pela Thompson Reuters, essa ferramenta permite a exportação de informações, como 

título, autores, ano de publicação, local de publicação e instituição, usadas neste trabalho. 

Em relação ao quantitativo levantado, foram encontrados, somando todas as bases, 

150 artigos, sendo 49 na base de dados Web of Science, 89 na Scopus, 1 na Scielo e 11 

Emerald Insight. No Gráfico 1, está representado os resultados encontrados em cada base 

de dados. 
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Figura 12 - Total de artigos encontrados nas bases de dados selecionadas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A partir da unificação dos dados no EndNote, sobre os 150 artigos encontrados, 

foram aplicados os seguintes critérios de seleção:  

1) A partir de breve análise de conteúdo com a verificação do título e resumos de 

cada um deles, confirmando a partir desta análise se a temática abordada era 

aplicável ao escopo deste estudo. 

2) Exclusão de artigos duplicados, ou seja, artigos que estavam indexados em 

mais de uma base de dados;  

3) Retirada dos documentos que não estavam em formato de artigo. 

 

A aplicação dos filtros resultou em um total de 51 trabalhos. A Tabela 1 ilustra o 

processo de seleção dos artigos.  

Tabela 1- Quantidade de artigos por periódico e tratamento de contexto e 
duplicidades 

Base de Dados Publicações 
Localizadas 

Publicações 
Dentro do 

Escopo 

Exclusão de 
Publicações 
Repetidas 

Total de 
Publicações 

Web of Science 

Scopus 

Scielo 

Emerald Insight 

Total 

89 

83 

65 

11 

248 

36 

48 

18 

7 

109 

19 

26 

9 

4 

58 

17 

22 

9 

3 

51 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pelo Gráfico 2, pode-se observar que no período entre 2000 a 2009 não há 

publicações relacionadas aos termos utilizados na busca nas bases de dados. Somente em 

2010, surgem as três primeiras publicações sobre o tema na base Scopus. Também pode 
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ser observado que, no período entre 2018 e 2019, houve uma evolução no número de 

publicações, representado 43% da quantidade total no período selecionado, o que 

demostra um crescente interesse pelo tema. 

Figura 13 - Quantidade de artigos encontrados por ano nas bases de dados 
selecionadas (2000-2019) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases Web of Science (WoS), Scopus, Scielo e Emerald Insight. 

 

3.3. ESTUDO DE CASO 

 

Após a explanação da revisão sistemática da literatura, torna-se importante 

destacar também a razão de escolha dos demais procedimentos. No que se refere a questão 

de pesquisa, Yin (2010) informa que o estudo de caso é o mais apropriado para responder 

perguntas do tipo “como” e o “por que”. Uma vez que a pesquisa está focada na questão 

“Como fazer uso do marketing de mídias sociais para comunicação científica?”, o método 

de estudo de caso foi o escolhido, sendo um delineamento mais adequado para a 

investigação de um fenômeno contemporâneo dentro do contexto real, onde os limites 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos (YIN, 2001).  

A escolha metodológica pelo estudo de caso se justificou em função do fenômeno 

investigado, que contém diferentes aspectos envolvidos (YIN, 2009). É um procedimento 

metodológico que enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer da 

representatividade (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), centrando-se na compreensão 

da dinâmica do contexto real (EISENHARDT, 1989). Além disso, essa modalidade 

permite uma análise profunda e exaustiva do objeto de pesquisa, de forma a permitir o 

amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2007).   
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Portanto, esse método é pertinente com a intenção de investigar a utilização do 

marketing de mídias sociais na comunicação científica, preocupando-se em descrever o 

contexto e em preservar o caráter unitário de cada caso. 

Outro ponto importante foi à escolha de casos múltiplos e não único na pesquisa. 

Mais casos permitem situações comparativas de análise contribuindo, assim, para 

incrementar a confiabilidade na triangulação do material produzido. Segundo Yin (2015), 

envolver mais do que um único caso de estudo tem como vantagem proporcionar, por 

meio das evidências dos casos, um estudo mais robusto. 

Por questão de confidencialidade não será revelado o nome das revistas e de seus 

colaboradores. O primeiro caso analisado, denominada Revista A, de acesso aberto, 

possui mensalmente novos números e apresenta o estrato A1 no Qualis Periódicos da 

CAPES na classificação do quadriênio (2013-2016), nas categorias História, Sociologia, 

Interdisciplinar e Educação (SCIELO, 2020).  

O segundo caso analisado corresponde a Revista B, possui lançamentos 

trimestrais e acesso aberto. O periódico apresenta pontuação no Qualis Periódicos da 

CAPES em diversas áreas e classificações, sendo B2 nas categorias Comunicação, 

Informação e Ensino na avaliação do quadriênio (2013-2016). 

O terceiro caso se refere à Revista C, possui fluxo contínuo de publicação e acesso 

aberto, apresenta o estrato B5 no Qualis Periódicos da CAPES na classificação do 

quadriênio (2013-2016) nas categorias Direito e na área Interdisciplinar. 

 Nesse contexto, os casos apresentam, além de cenários e áreas diferentes, Qualis 

Capes diferentes. Qualis Capes oferece uma classificação para os periódicos nacionais 

que retratam o produto intelectual dos programas de pós-graduação brasileiros de todas 

as áreas do conhecimento (CAPES, 2020). A avaliação é atividade essencial para 

assegurar e manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país.  

A avaliação da produção científica brasileira é um tema complexo porque envolve 

diferentes aspectos e suscita variadas posições (SILVA et al., 2015). O instrumento criado 

classifica os periódicos em uma lista hierárquica a partir critérios e indicadores, que vai 

de A1 - mais elevado -, passando por A2, B1, B2, B3, B4, B5, até C.  

Nesse sentido, Silva et al. (2015) consolida 21 critérios de todas as áreas e 

organiza-os em grupos, segundo natureza ou objetivo, sendo eles: (i) Critérios 

relacionados ao formato e aspectos de editoração e distribuição; (ii) Critérios relacionados 

à visibilidade e impacto dos conteúdos: (iii) Critérios relacionados à qualidade e 
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relevância segundo percepção da área; e (iv) outros critérios como o financiamento por 

órgão externo. 

Desta forma, a avaliação dos Periódicos Qualis Capes procura retratar a qualidade 

dos artigos e da produção das revistas científicas, e um dos aspectos avaliados está 

relacionado à qualidade da divulgação. Nesse sentido, assume-se que cada revista 

científica possui objetivos singulares para alcançar em termos nota Qualis Capes de 

acordo com os interesses e estágios de maturidade, o que conduzirá a um posicionamento 

e investimento distinto no processo de comunicação científica.  

As referidas revistas foram utilizadas como objeto de estudo devido aos seguintes 

motivos: (i) consistência de investimento nas redes sociais; (ii) por terem presença ativa 

nas mídias sociais; (ii) pelo histórico de informações gerado ao longo dos anos; (iii) pela 

diversificação das áreas; (iv) por terem maturidade distinta no marketing de mídias 

sociais; e (v) pela facilidade do acesso do pesquisador a equipe do periódico.  

Para a elaboração de um estudo de caso, Yin (2010) destaca a importância de 

dispor de um plano de pesquisa com a descrição dos elementos, sendo eles: questão de 

estudo, unidade de pesquisa, unidade e subunidades de análise, e proposições, 

apresentados no quadro 18. 

Quadro 18 - Plano de Pesquisa 
Elementos Essenciais Descrição 

Questão de Pesquisa 
Como um periódico científico brasileiro pode fazer uso do marketing de 

mídias sociais para comunicação científica? 

Unidade de pesquisa Revistas científicas 

Unidade de análise Comunicação científica 

Subunidades de análise 
1. Planejamento de marketing de mídias sociais 

2. Métricas de impactos  

Proposições 

1. A presença ativa do periódico científico brasileiro nas mídias sociais 

contribui para maior visibilidade, relacionamento e difusão do 

conhecimento científico; 

2. A comunicação científica é facilitada por meio do uso do marketing 

de mídias sociais; 

3. É possível customizar o processo de marketing de mídias sociais à 

realidade da comunicação científica de um periódico científico 

brasileiro. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Definida a questão do estudo, “Como um periódico científico brasileiro pode fazer 

uso do marketing de mídias sociais para comunicação científica?”, a unidade de análise é 

a comunicação científica das revistas científicas, e as subunidades, os temas discutidos 

no referencial teórico, e que compõem a Figura 17.  

As unidades e subunidades de análise, foram baseadas nas proposições teóricas, 

que deram origem ao estudo de caso.  Segundo Yin (2010), essas proposições direcionam 

o pesquisador ao que deve ser examinado, dentro do escopo da pesquisa, refletindo um 

aspecto teórico a ser verificado nas evidências encontradas.  As definições das unidades 

e subunidades conduziram o pesquisador a selecionar os dados, a organizar o estudo e a 

definir explanações alternativas.  

A pesquisa bibliográfica e o estudo de caso podem ser utilizados para trabalhos 

que possuem o objetivo de criação de métodos gerenciais (NEVES; CONEJERO, 2012). 

Para responder à questão de pesquisa, pretende-se fazer uso combinado da pesquisa 

bibliográfica e o estudo de caso para propor um método gerencial de planejamento 

marketing de mídias sociais para comunicação científica. 

Segundo Neves e Conejero (2012), para que seja elaborado um método gerencial, 

os seguintes passos devem ser seguidos: (i) Ideia ou tema de pesquisa; (ii) Questão a ser 

respondida; (iii) Revisão Bibliográfica; (iv) Pesquisa empírica; (v) Contribuição do autor; 

(vi) Resultados. 

A figura 14 apresenta o esquema utilizado nesta pesquisa para elaboração do 

método gerencial. Para elaboração dos estudos de casos foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas e pesquisa documental. A utilização destes dois procedimentos é 

apresentada no tópico a seguir.  
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Figura 14 - Esquema de elaboração do Método Gerencial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4. COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados é o processo em que são efetuados os contatos com os 

respondentes e determina a maneira como os dados serão obtidos. Os procedimentos 

utilizados foram pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. 

A pesquisa documental está restrita a documentos, escritos ou não, denominados 

fontes primárias (MARCONI; LAKATOS, 2002). A pesquisa documental serve para 

consultar os dados disponibilizados pela empresa ou disponíveis publicamente, como os 

sites institucionais, redes sociais e documentos internos não-confidenciais. 

A pesquisa documental foi utilizada para analisar o uso das redes sociais pelas 

revistas selecionadas, ou seja, apontar um panorama e diagnóstico de quais canais (redes 

sociais, blogs, sites de notícias, etc.) estão sendo utilizados, onde estão tendo melhores 

resultados, como foi feita a divulgação dos conteúdos e de que forma estão sendo obtidos 

os retornos em visibilidade e alcance da comunicação científica. Para avaliar o 

desempenho das revistas nas redes sociais foi utilizado o software Fanpage Karma, 

plataforma de análise e monitoramento de mídia social. Apesar de ser paga, a ferramenta 

oferece licença para teste por 90 dias. 

Os documentos coletados encontram-se no Quadro 19. Justifica-se a escolha do 

período pelo destaque das revistas no campo das mídias sociais do período de presença 
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nas redes e anos como 2019 e 2020, principalmente, pela atualidade das mídias que serão 

analisados.   

Quadro 19 - Documentos coletados 
CASO DOCUMENTO FONTE ANO 

Revista A 

Material divulgado pelo Periódico Site do Periódico 2018-2020 

Perfil no Facebook Redes Sociais 2013-2020 

Perfil no Twitter Redes Sociais 2019-2020 

Blog do Periódico Mídias Sociais 2018-2020 

Transcrição Entrevistas 2020 

Revista B 

Material divulgado pelo Periódico Site do Periódico 2019-2020 

Perfil no Facebook Redes Sociais 2017-2020 

Transcrição Entrevista 2020 

Revista C 

Material divulgado pelo Periódico Site do Periódico 2019-2020 

Perfil no Facebook Redes Sociais 2017-2020 

Perfil no Instagram Redes Sociais 2020 

Transcrição Entrevista 2020 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para realizar as entrevistas semiestruturadas, foi utilizado um roteiro de questões 

apresentadas no Apêndice A. O roteiro foi desenvolvido a partir da revisão da literatura, 

sendo que o Quadro 20 apresenta as bases teóricas que nortearam os blocos de perguntas 

que foram aplicadas, e que procuram cobrir a unidade e subunidades de análise, assim 

como permitir a verificação das proposições teóricas. 

Quadro 20 - Bases teóricas do roteiro de entrevista 
BLOCOS BASES TEÓRICAS 

Contexto 
Tuten e Salomon (2017), Torres (2009), Kaufman e Horton (2015) e Kotler 

et al. (2017) 

Plano de marketing de 

mídias sociais 

Kaufman e Horton (2015), Li e Bernoff (2008), Ananda, Hernández-García e 

Lamberti (2016), Hootsuite (2019), Langan, Cheng e Hunka (2019) 

Benchmarking Hootsuite (2019), Newberry (2019), Kaufman e Horton (2015). 

Público-alvo 
Li e Bernoff (2008), Hootsuite (2019), Newberry (2019), Kaufman e Horton 

(2015) 

Mídias/ redes sociais 
Tuten e Salomon (2017), Kotler et al. (2017), Kaufman e Horton (2015), 

Hootsuite (2019), Sehl, (2020), Aynsley e Lepage (2020) 

Melhorias 
Tuten e Salomon (2017), Kotler Kotler et al. (2017), Kaufman e Horton 
(2015), Silva (2010), Sehl, (2020), Aynsley e Lepage (2020), Hootsuite 
(2019). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O público-alvo das entrevistas foram os editores-chefes das revistas e equipe de 

suporte, sobretudo da área de marketing e comunicação, caso possua. No caso da Revista 

A foi entrevistada a Editora Executiva, responsável pela implementação e gestão das 

redes sociais desde 2013, e foram analisadas informações de um conselheiro editorial 

através de fonte documental. No caso da Revista B, foram entrevistados o cofundador e 

editor-chefe da revista, responsável pela implementação e gestão das redes sociais da 

revista, e a voluntária responsável pela gestão das redes sociais da revista. Em relação a 

Revista C, foram entrevistados os editores atuais, que entraram na revista em 2018 para 

cuidar da comunicação em todas as redes sociais, sendo inclusive responsáveis pela 

criação do perfil da revista no Instagram, e em 2020, assumiram a editoria. 

O Quadro 21 apresenta o perfil dos entrevistados. As entrevistas foram feitas 

remotamente através da ferramenta online de vídeo conferência Google Meet, em data 

pré-definida conforme a disponibilidade dos entrevistados. Somente a entrevistada B.2 

foi por e-mail, por indisponibilidade da agenda da entrevistada.  

Quadro 21 - Perfil dos Entrevistados 

Caso Cód. Cargo Formação 

Tempo de 

experiênci

a na área 

DIA 
DURAÇÃ

O 

A 

A.1 
Editora 

Executiva 

Doutoranda em História das 

Ciências e da Saúde. Mestre 

em História Social da Cultura. 

Comunicação. Graduada em 

História. 

22 anos 11/06/2020 1h:35min 

A.2 
Conselheiro 

Editorial 

Doutorado em História. Mestre 

em Planejamento Urbano e 

Regional. Graduado em 

História. 

23 anos 30/05/2020 
Via fonte 

documental 

B 

B.1 Editor-Chefe 

Doutorado em Comunicação e 

Cultura Contemporâneas. 

Mestre em Educação pela 

Faculdade de Educação. 

Graduado em Comunicação 

Social/Jornalismo, Pedagogia, 

História e Letras. 

20 anos 10/06/2020 1h:5min 

B.2 

Voluntária em 

Gestora de 

Redes Sociais 

Doutoranda Comunicação 

Social. Mestre em 

Comunicação Social. 

Graduada em Publicidade e 

Propaganda 

4 anos 14/06/2020 E-mail 
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C 
C.1 Editora-Chefe 

Graduando em Ciências do 

Estado 
3 anos 

25/06/2020 1h:12min 

C.2 Editor Adjunto Graduando em Direito 3 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5. ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram analisados com base nas informações coletadas por meio das 

entrevistas realizadas e da pesquisa documental.  

As entrevistas foram gravadas pelo pesquisador e após o término das conversas 

foi realizada a transcrição na íntegra através do uso do software oTranscribe que 

possibilita realizar a gestão das funções do áudio como pausar, velocidade de execução 

da mídia, retroceder e avançar. O software também possibilita a utilização de marcador 

de tempo  interativos, demarcando o tempo exato em que cada passagem ocorreu, 

permitindo a localização entre os assuntos abordados nas entrevistas.  

A primeira análise realizada neste material foi a leitura flutuante das entrevistas 

realizadas e a organização das respostas conforme a estrutura dos assuntos das perguntas. 

As entrevistas foram estruturadas em blocos: (I) dinâmica da entrevista destinado a 

explicação ao entrevistado sobre a pesquisa e recolher informações pessoais e 

profissionais; (II) Contexto, direcionado para entender a realidade e vivência do 

entrevistado sobre o tema; e (III) Direcionado para entendimento e fases do plano de 

marketing de mídias sociais.  

Para análise e monitoramento dos perfis das revistas em redes sociais foi utilizado 

o software Fanpage Karma, a partir do qual foi possível levantar os dados de engajamento 

dos seguidores nas plataformas digitais. Foi analisado todo período, desde as primeiras 

iniciativas de cada caso nas redes sociais até o dia da realização da pesquisa (25/05/2020). 

Apesar da plataforma ser paga, foi utilizado o período de teste de forma gratuita. 

A partir dos perfis das revistas nas redes sociais, foi levantado dados de resultados 

de engajamento como número de seguidores, interações e publicações realizadas, os quais 

foram exportados para o software Microsoft Excel, onde foi possível realizar análises e 

cruzamento de informações.  

Com a diversidade de métodos e dados utilizados nesta pesquisa foi utilizado a 

triangulação como ferramenta – sobretudo qualitativa – para aumentar a confiabilidade 

dos resultados da pesquisa e de suas conclusões. A confiabilidade assegura que as 
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conclusões dos trabalhos são o resultado das experiências e ideias dos entrevistados e não 

das preferências do pesquisador (ABDALLA et al., 2018).  

A triangulação supera as limitações do uso de um só método de produção de 

conhecimento ao combinar diferentes métodos com o mesmo grau de relevância. É uma 

alternativa para a validação do conhecimento que aumenta muito a confiança das escolhas 

metodológicas e, portanto, deve ser considerada como um mecanismo que auxilia, 

sobretudo, na construção do conhecimento (FLICK, 2009).  

Lidando especificamente com as abordagens qualitativas de pesquisa, Gray 

(2012) afirma que sua confiabilidade é no mínimo aumentada (quando não garantida) pela 

triangulação, utilizando coleta de informação junto a múltiplas fontes ou usando 

diferentes ferramentas de coleta de dados junto a uma fonte específica.  

Por fim, a triangulação é importante no sentido de fornecer resultados de pesquisas 

mais informativos, completos, equilibrados e úteis, na medida em que contribui para 

garantir a validade interna e externa da pesquisa (ABDALLA et al., 2018). 

No próximo capítulo, são apresentados os casos realizados e na sequência as 

discussões dos resultados vinculados às subunidades e unidade de análise da pesquisa 

bem como a validação das proposições do trabalho. No capítulo 5, é apresentado a 

proposta de método de planejamento de marketing de mídias sociais para comunicação 

científica com base na triangulação da revisão sistemática da literatura com as 

contribuições dos casos analisados. Por fim, o sexto capítulo se refere as considerações 

finais, contendo as limitações do estudo e as sugestões para futuras pesquisas. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

4.1. CASOS ANALISADOS  
 

Esta seção apresenta uma descrição das revistas científicas que colaboraram para 
o estudo. 

 

4.1.1. Descrição da Revista A  
 

A Revista A foi fundada em 1994 em uma instituição de pesquisa e 

desenvolvimento na área de ciências biológicas, considerada uma das principais 

instituições mundiais de pesquisa em saúde pública.  

A revista foi lançada em julho de 1994 e inicialmente, teve a circulação 

quadrimestral. Em 1998, inaugurou sua versão eletrônica; em 2000, foi incluída no 

Scientific Electronic Journal Online (SciELO).  

Os conteúdos da Revista A, segundo o portal da SciELO (2020), exploram a 

produção de conhecimentos e práticas nas ciências da vida e saúde a partir de uma 

perspectiva histórica, abrangendo as diversas dimensões sociais, políticas e culturais dos 

campos.  

As submissões de artigos são aceitas em português, espanhol e inglês. Desde 2006, 

a revista realiza um trabalho de traduções para o inglês de alguns artigos aceitos para 

publicação. Além de quatro edições regulares, a revista publica de uma a duas edições 

especiais a cada ano, nos formatos impresso e digital (SCIELO, 2020). 

Tratando-se do reconhecimento das publicações, pelo sistema brasileiro de 

classificação da produção científica, Qualis-Capes, a revista possui pontuação em 

diversas áreas e classificação, sendo pontuada com a mais alta categoria (A1), referente a 

classificação do quadriênio (2013-2016), nas categorias História, Sociologia, 

Interdisciplinar e Educação (SCIELO, 2020).  

4.1.1.1. Revista A e as iniciativas nas redes sociais  

 

O investimento da Revista A nas redes sociais foi estimulado pelo SciELO, que 

em agosto de 2012, em parceria com instituto de pesquisa na qual faz parte e o Instituto 
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Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)14. A Revista A se tornou 

pioneira na utilização das redes sociais no Brasil, oficializando a entrada nas mídias em 

junho de 2013, com um blog, a página no Facebook e com versão do blog lançado em 

inglês também. 

A entrada da revista nas redes sociais, segundo Entrevistada A.1, contribuiu para 

ampliação das possibilidades de se atingir públicos mais diversos. “Divulgar a pesquisa 

científica pode ser o caminho para um maior apoio da sociedade aos investimentos em 

ciência”. 

As páginas da revista nas redes sociais, segundo Entrevistado A.2, contribuíram 

para atrair um público maior e diversificado do que aquele que efetivamente lê os 

trabalhos que são publicados na revista. Os autores acrescentam que o Facebook, além de 

ser a principal via de acesso aos conteúdos postados, tem grande efeito multiplicador 

quando a revista ou suas personas digitais passam a ser “curtidas” pelos usuários, 

propagando assim o conteúdo pelas redes de amigos.  

As redes sociais da revista também são utilizadas como canal de interações com 

os leitores, uma vez que podem comentar e compartilhar as postagens, ampliando o 

envolvimento com seus conteúdos e o potencial de propagação, segundo Entrevistado 

A.2. 

 

4.1.2. Descrição da Revista B 

 
A Revista B foi criada em março de 2015 entre dois Núcleos de Pesquisas de 

instituições distintas, Universidade Federal e Universidade Estadual. 

A revista iniciou suas atividades em 2015 como um periódico quadrimestral, 

porém, em 2016, instituiu a prática de números especiais. E, em 2017, a revista assumiu 

a periodicidade trimestral. 

A Revista B tem como missão contribuir para a reflexão e o debate em torno dos 

diferentes aspectos que envolvem a comunicação, o jornalismo e a educação na 

contemporaneidade, tendo em vista múltiplas abordagens epistemológicas, conceituais, 

 
14 O objetivo do IBICT é promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a infraestrutura de 
informação em ciência e tecnologia para a produção, socialização e integração do conhecimento científico 
e tecnológico (IBICT, 2020). 
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histórico-sociais, culturais, tecnológicas, políticas e de linguagem (SITE DA REVISTA 

B, 2020). 

No Qualis-Capes, a revista possui pontuação em diversas áreas e classificações. 

Referente à avaliação de quadriênio (2013-2016), é B2 nas categorias comunicação, 

informação e ensino, e B3 nas áreas de relações internacionais e serviço social (CAPES, 

2020).   

 

4.1.2.1. Revista B e as iniciativas nas Redes Sociais  

 

  O investimento da Revista B nas redes sociais ocorreu em 2017. Através da 

entrevista realizada com os Entrevistados, foi possível entender as iniciativas nas redes 

sociais da revista que são administradas pelo editor-chefe (Entrevistado B.1) e a gestora 

de mídias sociais (Entrevistada B.2). O objetivo da entrada nas redes sociais pode ser 

destacado nos trechos mencionados a seguir: 

 

As redes sociais da revista têm como objetivo tornar a revista conhecida no 
meio acadêmico do país e democratizar o conhecimento científico. Para tanto, 
nossas postagens fornecem dicas e informações sobre a vida e as carreiras 
acadêmicas criando leads e aumentando o acesso à revista. (Entrevistada B.2). 
 

E como que foram criadas as redes sociais da revista em 2017, eu comecei a 
trabalhar na visibilidade da revista e começou uma proposta de se fazer 
divulgação no que a gente chamava de social book make que eram buscadores 
especializados e outros espaços de redes sociais, aí entrou o Facebook. 
(Entrevistada B.1).  

 

Apesar de a revista ocupar espaços com perfis nas redes sociais como LinkedIn e 

Instagram, as páginas não são atualizadas com frequência. Já o Facebook, segundo o 

Entrevistado B.1, é o principal canal, com grande crescimento de seguidores entre 2017 

e 2020, atingindo a marca de quase 28 mil seguidores.  

 

O LinkedIn faz parte dessa lista nossa. Na época, a gente pensou no Instagram, 
mas ninguém dominava o Instagram, ninguém sabia ao certo o que era isso que 
estava rolando, como era que fazia e todo mundo era mais velho e não tinha 
ninguém jovem para dizer para a gente como trabalhar com a ferramenta, aí a 
gente recuou nisso. E isso explica um pouco o motivo de a gente não estar 
presente com tanta intensidade. Hoje a gente tem conta em alguns locais, mas 
elas não são alimentadas, o nosso forte é o Facebook. (Entrevistado B.1). 

 

A Revista B, segundo o Entrevistado B.1, no final do ano 2017 e início de 2018, 

desenvolveu uma política de visibilidade para potencializar o alcance da revista nas redes 
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sociais, com ações nas mídias sociais através de resumos, palavras-chaves, utilização de 

infográficos, release das notícias e construção de textos jornalísticos.  

As ações mais personalizadas, segundo o Entrevistado B.1, foram descontinuadas, 

devido à alta demanda de serviço, e pelo fato dos voluntários que contribuíam para criação 

desses conteúdos não estarem mais na Revista. O Entrevistado B.1 acrescenta que, apesar 

de manter uma periodicidade nas postagens no Facebook, gostaria de desenvolver 

iniciativas mais atrativas, mas falta tempo e mão de obra.  

Em relação às redes sociais acadêmicas, ao questionar a presença em redes como 

Mendeley e ResearchGate, apesar de terem perfil nas redes, eles não são atualizados. Nas 

palavras do Entrevistado B.1:  

 

Temos as contas e no primeiro ano da revista - 2015 um pouquinho 2016 - a 
gente conseguiu transferir para lá todas as referências. Eu volto a dizer para 
você: faltou fôlego, faltou gente para trabalhar. (Entrevistado B.1). 

 

4.1.3. Descrição da Revista C 
 

A Revista C é um periódico científico de uma Universidade Federal no Brasil, 

criado em 2016. A revista tem o objetivo de prover espaços para a divulgação de trabalhos 

sobre temáticas que envolvem aspectos filosóficos, históricos, problematizantes, teóricos 

ou práticos, do Estado, da Política, da Gestão Pública e da Governança Social.  

Ademais, a Revista C, com publicações em fluxo contínuo, tem como missão 

estimular os alunos de graduação e pós-graduação a formarem suas capacidades de 

pesquisa na área, contribuindo para sua formação acadêmica, as informações foram 

obtidas no site da própria revista. Com dois anos de trajetória, no quadriênio (2013-2016), 

a revista foi classificada pela CAPES como Qualis B5, em direito e na área 

interdisciplinar (CAPES, 2020). 
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4.1.3.1. Revista C e iniciativas nas Redes Sociais  

 

Através das entrevistas realizadas com os editores da Revista C (Entrevistados C.1 

e C.2), foi possível entender as iniciativas nas redes sociais da revista, que são 

administradas por eles.  

Apesar da conta no Facebook ter sido desenvolvida em 2015, que segundo a 

Entrevistada C.1, foi o “período em que os alunos estavam fundando a revista”, apenas 

em 2017, a revista começou a desempenhar atividades com maior regularidade. A respeito 

disso, a entrevistada C.1 responde:  

 

Deve ter sido no segundo semestre de 2016 para 2017. Uma das meninas do 
corpo editorial daquela época também gostava muito da parte de comunicação. 
Foi ela quem introduziu mais essas questões de comunicação na revista, antes 
dela, pelo que eu sei das histórias, praticamente não existia uma comunicação 
periodicamente. (Entrevistada C.1). 

 

Além da presença no Facebook, a Revista C também possui perfil no Instagram, 

criado em 2018 com a entrada dos editores (Entrevistados C.1 e C.2) no corpo editorial 

da revista. O objetivo da entrada nas redes sociais se destaca nos trechos a seguir 

mencionados pelos entrevistados: 

 

Nosso objetivo esse ano é trazer um pouco mais de inovação para revista. Acho 
que também deve ter chamado atenção a parte da comunicação na revista, que 
reflete um pouco a nossa intenção. (Entrevistado C.2). 
 
Acho que um ponto fundamental é que quando nós entramos em 2018 na 
Revista ela não tinha Instagram, ela já tinha Facebook, mas era muito usado 
para divulgar eventos da faculdade e divulgar poucas coisas. A cada 10 
publicações uma era sobre a revista e as outras eram para divulgar eventos da 
faculdade. E aí quando a gente entrou em 2018 a gente criou o Instagram e a 
gente passou a publicar realmente mais coisas sobre a Revista, sobre os dossiês 
que a gente tem, conseguimos em uma boa época publicar todos os artigos que 
publicamos (...) isso traz muitos benefícios de a gente conseguir mostrar para 
as pessoas o que a gente está publicando. (Entrevistada C.1). 

 

4.2 ANÁLISE DA UNIDADE DE ANÁLISE: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA  
 

A discussão do uso de redes sociais é um tema que cada vez mais vem ganhando 

espaço quando se discute comunicação científica. Nesse contexto, as revistas inserem 

ferramentas de mídias sociais nos processos de comunicação com o objetivo de promover, 

divulgar e dar visibilidade ao trabalho científico.  
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A Scientific Electronic Library Online (2017) divulgou um documento que 

descreve os critérios de política e procedimentos de avaliação de periódicos científicos 

brasileiros. O objetivo do documento é orientar e fortalecer o desenvolvimento da 

qualidade científica dos periódicos. O documento apresentou uma seção direcionada para 

“marketing e divulgação”, fomentando o uso das mídias sociais “É esperado que os 

periódicos disseminem as novas pesquisas nas redes sociais mais pertinentes, utilizando 

o Twitter, o Facebook e/ou outros sistemas” (SCIELO, 2017, p.21).  

Nesse contexto, os entrevistados foram questionados sobre o uso das mídias 

sociais nos processos de comunicação científica. Foram unânimes em suas respostas, 

concordam com a perspectiva de que a comunicação científica é facilitada por meio do 

uso do marketing de mídias sociais para alcançar seus objetivos de visibilidade e alcance 

do conhecimento, o que combina com Bik e Goldstein (2013) e Priem (2013) que 

destacam as mídias como ferramentas importantes para comunicação científica.  

 

As mídias geram acesso à revista e democratiza o conhecimento científico por 
ela produzido. (Entrevistada B.2). 
 
Principalmente quando eu comecei a trabalhar com as mídias sociais, eu fui 
verificar o que poderia amplificar na visibilidade da revista e se a revista vai 
ter citações. Isso fica muito evidente na evolução de citações da revista, nos 
últimos anos a visibilidade passou ser muito grande, as pessoas começaram a 
enxergar a revista. (Entrevistada B.1). 
 
Eu acho que com as redes sociais a gente consegue fazer muito bem esse 
trabalho de divulgar, que é o principal objetivo de a revista existir. 
(Entrevistada C.1). 
 
As redes sociais possibilitam trazer pessoas mais plurais. A gente consegue 
agregar algumas pessoas que talvez nem conhecessem a nossa Revista. 
(Entrevistada C.1). 

 

A divulgação de revistas científicas nos canais das redes sociais se revelou uma 

ferramenta estratégica para promover a notoriedade da revista. Além da ampla 

visibilidade do conteúdo divulgado, também contribui para reconhecimento de autores 

interessados em submeter trabalhos.  

 

Até então a revista vinha no silêncio. Claro, a gente comunicava com nossa 
comunidade de pares, mas muito restrita, então hoje você consegue ter um 
alcance da internet. Se não fosse a divulgação a gente estaria na gavetinha 
desse universo enorme que é a internet e não teria talvez a visibilidade que a 
gente tem hoje. (Entrevistado A.1). 
 
Trazer pessoas totalmente diferentes e, assim a gente consegue agregar muito 
conteúdo da revista. O que acontece sem as redes sociais: a gente acaba 
publicando muitos artigos mais dos alunos do nosso prédio, ciências do estado 
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e direito, e com as redes sociais a gente consegue ter alunos de diversas partes 
submetendo trabalhos [...] então a gente consegue ter uma revista com 
conteúdo muito melhor. (Entrevistada C.1). 

 

A editora executiva (Entrevistada A.1) enfatiza a importância do uso das 

ferramentas de mídias sociais como forma de manter e fortalecer a comunicação com o 

público leitor, entender os interesses e o perfil dos seguidores que consomem e interagem 

com os conteúdos divulgados nas páginas da revista.  

 

As redes sociais trazem para os editores a possibilidade de interlocução com 
os seus autores, de conhecer quem está interessado, de conhecer nichos e 
núcleos de pesquisa que estão em determinado tema que vão lá fazer um 
comentário, isso também é uma coisa muito nova para os editores e muito 
gratificante de saber. (Entrevistada A.1). 

 

As interações nas redes sociais, conforme Torres (2009), permitem a criação e o 

compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas, nas quais o consumidor é, 

ao mesmo tempo, produtor e consumidor da informação. A circulação do conhecimento 

científico nas redes sociais contribui para a visibilidade e reconhecimento da revista. 

Conforme expresso pelos Entrevistados A.1 e C.1 fica claro que o conteúdo divulgado 

nas mídias sociais gera maior alcance através da rede dos usuários que interagem e 

acessam o que foi divulgado pelas Revistas. 

 

O autor divulgou na rede dele e marca a Revista, e isso é muito interessante. 
Você pode ver a rede desse autor à medida que ele compartilha. Na medida em 
que pesquisadores mais seniores compartilham aquele conteúdo dando 
legitimidade a ele. (Entrevistada A.1). 
 
Eu tenho claro no meu pensamento que com essa divulgação a gente chega em 
mais alunos [...] o pessoal vai compartilhando, pessoas fora da comunidade 
acadêmica conseguem chegar na revista também [...] com isso, a gente percebe 
sempre que tem alguma interação nova e as pessoas que às vezes nem tão 
mesmo na universidade. (Entrevistada C.1). 

 

A utilização das mídias sociais tem aberto novas oportunidades. A divulgação nas 

mídias sociais tem incorporado o processo de publicação dos periódicos científicos, além 

das contribuições de alcance do conhecimento científico devido a circulação dos 

trabalhos nas redes, é possível perceber que a presença da revista nas redes sociais tem se 

demostrado como um dado a ser considerado pelos autores na seleção do periódico para 

publicação das suas pesquisas, considerando a influência que a circulação dos conteúdos 

e visibilidade nas redes sociais tem nas citações da pesquisa. O que foi previsto por 
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Mangan (2012), que afirma que o ambiente digital contribui para ganhos na divulgação e 

circulação dos trabalhos e pesquisas. 

 

Então, hoje a divulgação da revista faz parte dos processos de publicação [...] 
Cada vez mais eu me convenço desse atrativo ser um grande potencial e ser 
muito poderoso, a prova disso também é as outras revistas fazerem essa 
divulgação porque o artigo circula mais. (Entrevistada A.1). 
 
Não posso dizer que isso seja um fator de atração plena para o autor, mas acaba 
sendo um dado a mais para o autor considerar quando escolhe a revista para 
publicar, a questão da divulgação. (Entrevistada A.1). 
 
As pessoas começaram a enxergar a revista e começaram a mandar artigos. 
Obviamente que quanto mais manda mais cita também, que acaba acreditando 
na proposta. (Entrevistado B.1). 

 

Nota-se um entendimento comum entre os Entrevistados A e B, pois consideram 

que, a presença e circulação dos conteúdos das revistas nas mídias sociais, contribuem na 

escolha do periódico pelos autores quando da publicação das suas pesquisas. 

Diante das informações levantadas nas entrevistas, pela ótica dos gestores da 

revista e da comunicação científica, compreende-se que as redes e mídias sociais são 

canais que viabilizam os objetivos de visibilidade e alcance da comunicação científica, 

indo de encontro com as motivações da literatura (CALÓ, 2013; SOLER-TOVAR, 2014) 

e com o que tem sido exigido por bases como SciELO (2017) na política e procedimentos 

de avaliação de periódicos científicos brasileiros.  

 

A gente começou com muitas dúvidas se daria certo e hoje a gente tem certeza 
que deu, isso virou índice premissa de avaliação e indexações. O SciELO toma 
isso, por exemplo, como um critério de qualidade da revista. (Entrevistada 
A.1). 

 

4.3. ANÁLISE DA PRIMEIRA SUBUNIDADE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO 
DE MARKETING DE MÍDIAS SOCIAIS  
 

O objetivo deste tópico é analisar a percepção dos entrevistados acerca do 

planejamento de marketing de mídias sociais realizado pelos casos analisados, que é uma 

subunidade de análise da pesquisa, de maneira a compreender as iniciativas desenvolvidas 

pelos periódicos. 

Em entrevista, quando questionada a respeito do processo definido de 

planejamento de marketing de mídias sociais, e de que forma isso ocorre, a editora 

executiva (Entrevista A.1) da Revista A contribuiu com a definição de que as estratégias 
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da revista são estabelecidas de forma planejada e de acordo com um plano interno de 

publicação desenvolvido pela instituição. Nesse contexto, corrobora com Coutinho e 

Buse (2014) ao destacar a importância para periódicos eletrônicos de utilizarem as 

ferramentas de mídias sociais para a divulgação de informações. 

A Revista A passa a incorporar um novo passo no processo de planejamento de 

publicação, além da submissão, avaliação e da aprovação dos trabalhos, começa a fazer 

parte do processo a etapa de divulgação.  

 

Então se antes a gente tinha etapa da submissão, da avaliação, da aprovação e 
de revisão do artigo e, por fim, a publicação. Agora a gente tem etapa que se 
soma a isso que é a divulgação. Então a gente colocou dentro do nosso processo 
de planejamento de publicação, a parte final, divulgação. (Entrevistada A.1). 
 
Então isso foi incorporado como mais um item nesse processo interno de 
planejamento para publicação. Então hoje a divulgação da revista faz parte de 
um processo como um todo de publicação. (Entrevistada A.1). 

 

Sobre o processo de divulgação externa da Revista A, foi questionado também 

sobre o planejamento das estratégias de divulgação dos artigos que serão publicados. O 

trabalho aprovado passa por certa curadoria, com objetivo de explorar formatos e 

conteúdos que tornarão a divulgação mais atrativa, o que é incentivado em estudo Langan, 

Cheng e Hunka (2019). Um trabalho pode receber um vídeo do autor explicando o 

trabalho, ou um destaque de uma parte importante do texto, uma abordagem do assunto 

do trabalho atrelado a algum tema atual que está sendo discutido e outras formas que 

tornarão interessante e atrativa a divulgação, colaborando com as teorias de Hwong et al. 

(2017) sobre os formatos atrativos dos conteúdos publicados.  

 

Hoje a gente faz no piloto automático, mas no papel foi desenhado da seguinte 
maneira, você tem os artigos, então seleciona o conteúdo que quer divulgar. 
Dentro de seleção de conteúdo você olha para os autores e pensa quais os temas 
e autores que pode entrevistar? Daí depois você pensa, bom esses artigos a 
gente pode publicar uma entrevista por e-mail ou gravar e publicar uma 
entrevista com autor de modo que ele complemente o artigo. Outros artigos a 
gente pode olhar e pensar que alguns deles se conectam com algum tema mais 
atual, que no momento de publicar podemos fazer um link, aí é outra 
abordagem que a gente pode fazer. Então esse é um planejamento, assim de 
olhar para revista e pensar quais os artigos que a gente gostaria, acharia que 
podem dar resultado na divulgação. No início, a gente fazia assim, hoje a gente 
praticamente divulga todos eles, de algum jeito, seja uma matéria, uma 
entrevista ou só a pegar um trecho do artigo destacar fazer algum comentário 
e divulgar. (Entrevistada A.1). 

 

A Entrevistada A.1 complementa com alguns pontos importantes que colaboram 

para aumentar a credibilidade e a possibilidade de atingir o público que se interessa pelo 
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objeto da pesquisa. Por exemplo, solicitar que o autor divulgue o trabalho na própria rede 

social, e marcar pessoas e instituições na publicação para gerar maior alcance nas redes 

dos perfis atrelados.  

 

Estimular o autor a divulgar em sua própria rede social e marcar 
‘influenciadores’ (pessoas ou páginas que sejam referência ou tem interesse na 
área temática do artigo). (Entrevistada A.1). 

 

Através das informações descritas pela Editora Executiva (Entrevistada A.1), a 

Figura 15 ilustra o processo de submissão e divulgação desenvolvido pela Revista A. O 

processo interno é pensado de forma integrada de maneira a explorar os conteúdos dos 

artigos aprovados. Logo após a publicação do trabalho é produzido um conteúdo de 

divulgação pensado estrategicamente para todos os canais: blog, Facebook e Twitter. 

Figura 15 - Processo de publicação e divulgação da Revista A 

 
Fonte: Feito pelo autor através do conteúdo da entrevista (Entrevistada A.1). 

Tratando-se da Revista B, por sua vez, o editor chefe (Entrevistado B.1), destaca 

a importância do plano de marketing de mídias sociais no processo de desenvolvimento 

de visibilidade da revista, o que combina com Torres-Salinas e Delgado-López-Cózar 

(2009), que destacam as iniciativas nas redes digitais como ferramenta para gerar maior 

audiência potencial e público mais diversificado. 

 

O plano é essencial para consolidação da própria da revista, que é a de 
visibilidade. (Entrevistado B.1).  
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A Entrevistada B.2, responsável pelo desenvolvimento e execução do 

planejamento de mídias sociais da Revista B, considera a importância do marketing 

digital para notoriedade da marca da revista no país. 

 

O plano de marketing digital para as redes sociais da Revista tem como 
objetivo tornar a revista conhecida no meio acadêmico do país. Para tanto, 
nossas postagens fornecem dicas e informações sobre a vida e as carreiras 
acadêmicas criando leads e divulgando a nossa marca. (Entrevistada B.2). 

 

Ao questionar a Entrevistada B.2 sobre quais foram os passos e ajustes seguidos 

para criação do plano da revista, ficou evidenciado que a cada edição da revista, um e-

mail é enviado para o banco de cadastro da revista e para as redes sociais. E pensando em 

uma lista de conteúdos atrativos, uma análise foi feita pela própria revista a partir das 

publicações e divulgações nas mídias sociais.  

 

Sempre que uma nova edição é publicada, um e-mail automático é enviado 
para a lista de pessoas cadastradas na plataforma. Em relação às redes sociais, 
nosso conteúdo semanal é voltado para discentes, docentes e divulgação do 
conteúdo da revista (artigos já publicados, divulgação das chamadas, 
divulgação dos dossiês, etc.). (Entrevistada B.2). 
 
Os ajustes realizados têm mais a ver com os conteúdos das publicações. Nos 
primeiros meses (e na verdade isso continua) tentamos verificar qual tipo de 
conteúdo agradava mais nosso público. Daí em diante, fomos criando listas de 
conteúdos mais atrativos. (Entrevistada B.2). 

 

De forma mais específica sobre a divulgação dos artigos nas redes sociais da 

Revista B, a fim de entender o processo de divulgação, o Entrevistado B.1 acrescenta que 

além dos e-mails e das publicações na página da revista, é realizado um trabalho de 

divulgação através de uma imagem visual que o artigo recebe e divulgado em grupos do 

Facebook. Essa estratégia gera repercussão à revista e atratividade para submissão de 

trabalhos. Nesse contexto, Direito-Rebollal e Campos-Freire (2016) destacam que as 

plataformas sociais são ferramentas que podem contribuir no impacto e nas descobertas 

do público em geral. 

 

A gente fez um trabalho maciço de divulgação de cada um dos artigos lançado 
nos anos de 17, 18 e depois 19, então cada artigo a gente fez banner de 
divulgação do artigo e posta. A gente acompanha no Facebook cerca de 200 
grupos diferentes que nós julgamos serem importantes, então cada postagem 
que a gente faz a gente sistematicamente a posta nesses 200 grupos. Tem grupo 
lá que tem 20.000 e 30.000 pessoas, a gente sabe que nem todo mundo vai ver 
mais a repercussão foi visível, as pessoas começaram a enxergar a revista e 
começaram a mandar artigos. Obviamente que quanto mais manda, mais cita 
também, que acaba acreditando na proposta. (Entrevistado B.1). 
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Tratando-se da Revista C, quando questionados sobre a existência de um plano de 

marketing de mídias sociais, os entrevistados respondem que não existe um documento 

formalizado, mas há alguns objetivos planejados. Relatam também o desejo de possuir 

um calendário de comunicação periódico, a fim de obter presença contínua nas redes 

sociais. O que concorda com os estudos de Bowman et al. (2015) ao destacar a 

importância da frequência e atualizações ativas nas mídias para aumentar a presença da 

organização.  

 

Não existe um arquivo bem detalhado, formalizado não. (Entrevistada C.1). 
 
No começo do ano (2020), quando eu e o Entrevistado C.2 sentamos para 
construir os nossos objetivos para esse ano, o que a gente queria fazer, a gente 
tinha muita vontade de colocar um calendário periódico completo para 
comunicação. (Entrevistada C.1). 

 

Em relação aos objetivos estabelecidos pela Revista C, o entrevistado C.1 foi 

questionado o que pretendiam desenvolver. Ficou evidenciado um investimento na 

apresentação visual dos conteúdos para torná-los mais atrativos; o investimento nas 

mídias sociais de forma mais contínua divulgando mais vezes os artigos, dossiês e 

resgatar alguns trabalhos antigos; e a importância de marcações dos autores e instituições 

envolvidas no conteúdo publicado. As ações relatadas pela Entrevistada C.1 se 

assemelham com as iniciativas realizadas pela Revista B. 

 

Até o fim do ano é dar uma repaginada na identidade visual da revista, queria 
seguir a linha que a gente já tem da identidade visual, mas dar uma nova cara, 
deixar um pouco mais moderna talvez porque o nosso layout é bem tradicional 
e a gente queria mudar um pouco isso. (Entrevistada C.1). 
 
A gente queria que todos os dias que tivesse um artigo publicado, fosse 
colocado nas redes sociais o resumo do artigo, marcasse os autores, talvez as 
universidades vinculadas para conseguir divulgar e fazer com que esses artigos 
cheguem em mais pessoas. (Entrevistada C.1). 
 
A gente também pensou em newsletter, coisas assim, e a gente queria trazer 
uma periodicidade maior para publicação. (Entrevistada C.1).  
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4.3.1 Análise de benchmarking 
 

Na fase benchmarking foram identificadas atividades que são consideradas pelas 

Revistas para o desenvolvimento do plano de marketing de mídias.  

Quando questionada se há processos de estudos de benchmarking de revistas ou 

organizações que seguem como referência, e de que forma estas ocorrem, a entrevistada 

A acrescenta que existe um acompanhamento de boas práticas e estudo de formatos 

utilizados nas redes. Concorda com Clarke (2019) que destaca a importância de analisar 

outras organizações para visão do que se é esperado nas mídias sociais do segmento ou 

setor. 

A entrevista da Revista A destaca que ao entrar nas redes sociais tiveram 

dificuldade de encontrar referências, mas que hoje acompanham as revistas da área 

buscando boas práticas de formatos de divulgação e estudam formatos de linguagem mais 

atrativos para se conectar com o público-alvo.  

 

A gente não tinha referência né, quando a gente começou não tinha muito, 
agora algumas revistas já fazem experimentos e ações nas redes, então a gente 
olha sim para as ações que são feitas pelas revistas do nosso campo de estudo, 
até pelo motivo da linguagem, a gente olha especificamente para algumas 
revistas do nosso campo, o que elas estão produzindo. (Entrevistada A.1). 

 

Nesse contexto, a Entrevistada A.1 acrescenta que as revistas no seu campo de 

estudo estão crescendo nas redes sociais, que é perceptível o movimento de divulgação 

nas mídias e que é uma excelente oportunidade para olhar para essas iniciativas e rastrear 

boas práticas de linguagem e formatos de divulgação. O que vai de encontro com os 

estudos dos autores Bik e Goldstein (2013) e Priem (2013) que destacam a popularidade 

que as mídias sociais estão obtendo na comunicação científica. 

 

Teve um boom agora de revistas da área de história fazendo divulgação. É 
preciso entender como essas revistas estão se apropriando das redes, de que 
maneira, qual tipo de linguagem, olhar para esse universo e fazer um 
rastreamento, se fora do país tem alguém fazendo comunicação científica para 
dar uma olhada. (Entrevistada A.1).    

 

Outro ponto destacado pela Entrevistada A.1 é a apresentação visual dos 

conteúdos da Revista A. Evidencia a necessidade de mudar o layout do blog para 

acompanhar as transformações que já são percebidas pelo público, pensando em 

atratividade da página.  
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A gente tem consciência, por exemplo, que a gente precisa mudar o layout do 
nosso blog que já está ultrapassado. Então a gente vai acompanhando e 
inclusive vendo alguma iniciativa de revista fora do Brasil para ver como eles 
estão fazendo e se fazem, mas existem poucas iniciativas. (Entrevistada A.1). 

 

As contribuições dos gestores da Revista B combinam com as práticas da Revista 

A, pois ambos realizam estudos de boas práticas e avaliam as estratégias e respectivas 

ações das revistas de referências, principalmente referente a atratividade dos conteúdos. 

O Entrevistado B.1 relata o uso de imagens como infográficos para tornar os conteúdos 

dos artigos publicados na revista atrativos. 

As contribuições das Revista A e B vão de encontro com o que é destacado por 

Langan, Cheng e Hunka (2019) e Bakhshi, Shamma e Gilber (2014). A atratividade 

visual, segundo os autores, funciona melhor para estimular o envolvimento do usuário em 

todas as plataformas de comunicação de mídia social. 

 

Eu acho duas páginas que eu gosto muito [...] essa é uma revista que a gente 
se espelhou bastante no início, nós queríamos chegar parecido com essa daqui, 
porque ela trabalha um potencial muito legal com infográficos, para você ter 
uma ideia eles têm uma seção só de infográficos baseado nos artigos. 
(Entrevistado B.1). 
 
Atualmente (2020) nossa referência tem sido o perfil do Thiago Vidotto, o 
Word-Aid. (Entrevistada B.2). 

 

Tratando-se da Revista C, um dos membros do corpo editorial, que atua em outras 

revistas, complementou dizendo que existe um trabalho de busca de boas práticas de 

processos editoriais em revistas com o mesmo Qualis. A Entrevistada C.1 acrescentou o 

acompanhamento de iniciativas de outras revistas nas redes sociais, mas não existe um 

trabalho detalhado de benchmarking, conforme relatado a seguir: 

 

Nós convidamos um dos nossos membros do corpo editorial para fazer uma 
pesquisa [...] olhar as revistas com Qualis semelhante ao nosso, mas ser mais 
focado para o lado do processo editorial mesmo. (Entrevistada C.1). 

 

A gente tem algumas revistas que a gente fica de olho, uma das meninas que 
participa é de outras revistas, então por conta dela a gente fica sabendo de 
muita coisa que está acontecendo. (Entrevistada C.1). 
 
Eu tive um pouco de contato com outra revista [...] mas assim, olhar a parte de 
comunicação da revista mesmo a gente ainda não fez um trabalho. 
(Entrevistada C.1). 
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4.3.2 Definição de público-alvo 
 

Tratando-se da definição de público-alvo, com o objetivo de compreender os 

processos de definição desta fase pelas revistas, foi considerado que os periódicos 

conhecem especificamente quem são seus públicos de acordo com as experiências 

adquiridas pela vivência na gestão das redes sociais e com os objetivos que as revistas 

pretendem alcançar. 

Na Revista A não foi realizado um estudo de púbico, demonstra ter iniciado suas 

atividades nas redes sociais de forma orgânica com a divulgação dos conteúdos da revista. 

Apesar nunca ter realizado uma análise, demonstrou direcionar uma comunicação para 

um público mais especialista da área de estudo, devido aos objetivos da revista e 

percepção do histórico de interesse dos leitores. O que vai de encontro com Newberry 

(2019), quando destaca a importância de conhecer o público que pretende atingir, o que 

é essencial para planejar e desenvolver todas as comunicações de forma assertiva. 

A gente não fez um estudo de público, quando a gente começou o projeto a 
ideia era divulgar a revista. [...]. Eu penso que o público da nossa revista é um 
público com algum tipo de formação mais especializada [...]. Então é um 
público especializado não necessariamente da área de história e daí muito 
diverso e mais amplo. (Entrevistada A.1). 

 

No contexto da Revista B foi realizado um estudo através das próprias plataformas 

de redes sociais, através da análise do comportamento dos usuários e informações geradas 

pela própria plataforma. A revista demonstrou direcionar uma comunicação para um 

público em nível de graduação, conforme os objetivos estabelecidos, corroborando com 

Mangan (2012) que aponta que cada vez mais os acadêmicos têm firmado presença no 

ambiente digital e escolhido a web para partilhar seus trabalhos e pesquisas. 

Nosso público a maioria deles está na faixa etária de 19 a 29 anos, são 
acadêmicos de graduação na sua maioria, se você pega lá os quase 28 mil que 
estão na página do Facebook, nós vamos ter 70% deles de pessoas que estão 
na graduação e os outros 30% estão na pós-graduação em níveis diferenciados, 
mas o forte mesmo é da graduação.  Porque são essas pessoas que consomem 
a maioria dos artigos. (Entrevistado B.1). 
 
No início do meu trabalho, em 2017, estudei o público que acessava a página 
e o perfil do público que gostaríamos de alcançar, a comunidade acadêmica. O 
planejamento foi realizado com base nisso: identificação de onde estávamos e 
onde queríamos chegar. (Entrevistada B.2). 

 

O público da Revista C foi definido de acordo com o foco da revista, desenvolvida 

para acadêmicos de graduação. Não foi realizado nenhum tipo de estudo ou análise de 
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público, mas devido ao posicionamento da revista, o planejamento de estratégias ocorre 

de forma orgânica conforme a percepção do público, o que vai de encontro com o 

comportamento da Revista A. 

 

A gente não tem nenhum estudo feito sobre o público-alvo, mas a gente foca 
muito em alunos da graduação para permitir que eles consigam publicar, mas 
a gente também tem bastantes alunos de mestrado e doutorado que manda 
publicação para gente, mas majoritariamente são de graduação e mestrado que 
a gente tem contato. E assim, do Brasil todo, temos publicações de várias 
universidades. (Entrevistada C.1). 

 

4.3.3 Estratégias nas redes sociais 
 

A partir da definição de público, a próxima fase é destinada às estratégias nas 

redes sociais pelas revistas. Com o objetivo de compreender os processos, foram 

questionados todos os entrevistados responsáveis pela atividade. Os gestores contribuem 

com diferentes propostas para aplicação nas mídias sociais com base no plano de 

comunicação. 

A Revista A contribui com um processo de produção de conteúdo personalizado, 

devido à necessidade de adequar a comunicação das publicações para diferentes canais, 

uma vez que possui um blog nacional e outro internacional. Conforme Langan, Cheng e 

Hunka (2019) para atingir um público específico, a comunicação requer ajustar a 

linguagem, as referências e os interesses para cada objetivo. 

A elaboração da estratégia de comunicação é pensada para públicos diferentes, 

apesar do objetivo comum, alcance e visibilidade dos trabalhos, um em escala nacional e 

outro para internacionalização da revista.  

 

A gente também tem uma seleção para o blog internacional que a revista tem, 
um nacional e um internacional, que a gente publica em espanhol, em inglês 
[...] não necessariamente são as mesmas matérias do blog nacional. 
(Entrevistada A.1). 
 
Às vezes a gente pensa que alguns temas falam mais para um público 
estrangeiro do que algum artigo que seja mais local, isso tem uma variação. 
Então a gente faz esse planejamento do nacional, do internacional e aí depois 
a gente faz a matéria. (Entrevistada A.1). 

 

A Entrevistada A.1 acrescenta a importância da divulgação assertiva dos 

conteúdos nas redes sociais, sendo que cada canal de comunicação possui um público 

específico e destaca a adequação do conteúdo a fim de alcançar os objetivos nesses 
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ambientes. É percebido um cuidado de realizar uma divulgação específica para cada rede 

social (Twitter e Facebook) pensando na atratividade dos formatos possíveis em cada 

rede, atrelado ao público que cada canal possui, o que está de acordo com Hwong et al. 

(2017), que destacam a importância da customização dos conteúdos para gerar 

atratividade nas redes. 

 

Alguns artigos a gente trabalha no Facebook, outras notícias a gente realiza no 
Twitter. Então a gente tenta fazer postagens específicas para essas redes que 
não sejam aquela postagem automática que você publica na Facebook e vai 
direto para o para o Twitter. (Entrevistada A.1). 

 

A experiência da Revista B acrescenta outras ações. É importante destacar que 

como cada revista tem um objetivo diferente, consequentemente, terá um posicionamento 

e ações táticas particulares. Questionado sobre a organização das ações táticas para atingir 

os objetivos da revista nas duas redes sociais que possuem (Facebook e Instagram), fica 

evidenciando que os conteúdos são os mesmos para cada canal. A revista realiza uma 

verificação dos conteúdos que mais atraem o público e desenvolve uma lista de conteúdos 

para o mês, com uma periodicidade de 3 a 5 postagens por semana. Atualizações regulares 

e presença ativa, segundo Bowman et al. (2015) aumentam a presença de mídia. 

 

Nós temos os mesmos objetivos nas duas redes e apresentamos os mesmos 
conteúdos, pois são pensados para as duas redes (Entrevistada B.2). 
 
Nosso conteúdo semanal é voltado para discentes, docentes e divulgação do 
conteúdo da revista (artigos já publicados, divulgação das chamadas, 
divulgação dos dossiês, etc.). De 3 a 5 postagens semanais. (Entrevistada B.2). 
 
Nos primeiros meses (e na verdade isso continua) tentamos verificar qual tipo 
de conteúdo agradava mais nosso público. Daí em diante, fomos criando listas 
de conteúdos mais atrativos. Memes acadêmicos e dicas de estudos são 
conteúdos de maior engajamento. (Entrevistada B.2). 

 

A experiência da Revista C vai de encontro com a Revista A, mostra que cada 

rede social alcança um determinado grupo-alvo diferente. A Revista C atua no Instagram 

para atingir diretamente os alunos de graduação e realizar uma comunicação mais 

dinâmica e direta. Já no Facebook consegue alcançar mais professores. E relata que, além 

das mídias sociais, existe também o envio de e-mail dos conteúdos para a base registrada 

no site da revista. Newberry (2019) destaca que ao entender quais sites de mídia social o 

seu público usa, será possível decidir em quais redes focar.  
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No Instagram a gente consegue alcançar mais os alunos da graduação. Eu 
percebo que contribui muito na dinâmica com os alunos. No Facebook a gente 
consegue chegar nos professores que grande parte dos professores não estão 
no Instagram. (Entrevistada C.1). 
 
Pelo site a gente acessa quem já teve algum contato com a revista, quem já 
publicou uma coisa com a gente ou alguém que ia publicar, mas acabou não 
finalizando a submissão. (Entrevistada C.1). 

 

Neste sentido, as revistas utilizam as ações contínuas para trabalhar a presença nas 

redes sociais para atingir seus objetivos de visibilidade e alcance do conhecimento 

científico. 

 

4.3.4 Definição de metas 
 

Esta fase foi direcionada ao questionamento sobre as definições de metas a serem 

alcançadas nas inciativas nas mídias sociais, a fim de compreender com precisão o retorno 

dos investimentos feitos nas redes da revista. 

Nesse contexto, a Revista A nunca desenvolveu uma definição de metas para redes 

sociais, em nenhuma dos seus canais.  

 

Não, não temos metas em redes sociais, nem no Twitter e nem no Facebook, 
nunca foi planejado. (Entrevistada A.1). 

 

A Entrevistada A.1 acrescenta que apesar de não possuir uma meta quantitativa 

nas redes sociais, existe uma “meta de planejamento”, ou seja, um objetivo a ser atingido 

e ações que são desenvolvidas para alcançar esse objetivo. Segundo Newberry (2019), 

definir metas é um passo importante para obter melhores resultados e ajudar a apoiar os 

objetivos gerais de negócios.  

Nesse sentindo, A Revista A apresentou investimentos maior para alcançar a 

internacionalização da Revista, tendo como intenção tornar o blog internacional mais 

visível, entretanto não foi apresentado uma meta mensurável para o objetivo. 

 

Não temos metas quantitativas, mas de planejamento eu te diria que sim [..] A 
nossa intenção agora é fazer com o que o blog internacional se torne mais 
visível [...]. Então a gente tem essa ambição, esse planejamento que é de se 
aproximar, de tentar circular mais e melhor nas redes internacionais de 
divulgação. (Entrevistada A.1).    
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As experiências das Revistas B e C em relação à definição de metas combinam 

com a da Revista A. Quando questionado se existe alguma preocupação em atingir metas 

nas redes sociais, os entrevistados relataram que não possuem definição de metas.  

 

Não temos metas parciais. (Entrevistada B.2). 
 
Sobre números, a gente não colocou nenhuma meta. (Entrevistada C.1). 

A gente não tem metas claras, formalizadas. [..]. Nós temos mais objetivos, 
mas não temos metas formalizadas no plano de comunicação por exemplo. 
(Entrevistada E). 

 

4.3.4 Acompanhamento e avaliação das ações nas mídias 
 

Apesar de as revistas não possuírem a definição de metas, foi questionado se existe 

um acompanhamento regular das ações nas redes sociais. De forma mais específica, a 

Revista B julga importante o acompanhamento dos resultados da mídia social para 

contribuir para os ajustes que vão gerar maior engajamento com os conteúdos divulgados. 

O acompanhamento e avalição das ações pela Revista B é realizado como forma 

de potencializar os resultados da revista. Os dados são obtidos nas próprias plataformas 

de redes sociais. Com base nas informações geradas, os entrevistados desenvolvem as 

estratégias pensando nos melhores horários e conteúdos a serem divulgados para obter 

maior engajamento. Conforme Sehl (2020), o acompanhamento deve ser constante para 

reavaliar, testar e ajustar a otimizar a estratégia. 

 

Acompanhamos e analisamos todas as métricas oferecidas pelas plataformas. 
(Entrevistada B.2). 
 
O plano tem funcionado como dito anteriormente, apenas o conteúdo é 
atualizado de acordo com o engajamento do público. (Entrevistado B.1). 
 
Sim, eu sempre tento checar qual o horário de maior engajamento, e sempre 
publico no horário de maior engajamento. (Entrevistada C.1).  

 

Ao questionar a Entrevistada C.1 sobre como o acompanhamento dos dados 

podem contribuir para a revista, foi percebido que essa etapa contribui para o 

entendimento dos conteúdos que geraram maior retorno em termos de engajamento e 

trouxeram novos seguidores para a página.  
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Esse tipo de acompanhamento... toda semana eu entro para dar uma olhada 
para conferir se está chegando alguma pergunta, eu sempre acabo entrando 
para ver quantos seguidores a gente ganhou, se alguém curtiu. Nesse sentindo 
a gente faz isso muito mais vezes. (Entrevistada C.1). 

 

A Entrevistada C.1 acrescenta que através das avaliações das ações que estão 

gerando maiores resultados é possível desenvolver um planejamento mais assertivo, 

seguir um caminho de formato e conteúdo que está dando certo.  

 

Eu tento acompanhar que tipo de publicação trouxe mais curtidas, chegou em 
mais pessoas e que teve mais comentários. Por exemplo, sé é foto no fundo, 
pouco texto, pouco na imagem, então vamos tentar seguir alguma coisa nesse 
caminho. (Entrevistada C.1). 
 

4.3.5 Ações de marketing de mídias sociais 
 

Para conseguir atingir os objetivos das revistas nas redes sociais as ações de 

marketing tornam-se ferramentas valiosas para divulgar conteúdo condizente aos 

interesses do público. A partir das ações e percepções das experiências com as inciativas 

das redes sociais, os entrevistados foram questionados sobre que ações de marketing de 

mídias sociais podem potencializar o alcance da revista e, consequentemente, gerar maior 

visibilidade para página e marca da revista científica. Soler-Tovar (2014) concorda com 

o uso das redes sociais como estratégia de notoriedade, relacionamento e difusão do 

conhecimento científico. 

A Revista A destaca a importância da regularidade de postagem, concordando 

com Bowman et al. (2015), ao destacarem a importância das páginas ativas. A presença 

contínua da revista com publicações no ambiente online gera uma permanente lembrança 

da marca da revista no público, além de aumentar o engajamento.  

Já em relação a “pensar em uma série especial”, as ações de marketing de mídias 

sociais devem ser voltadas para assertividade nas escolhas editoriais dos conteúdos que 

serão postados.  

Quando a revista define o público e entende quais os interesses do público alvo 

em se alimentar na revista, então ela pode construir, de acordo com o território estratégico, 

assuntos que se esbarram e fazem a organização ser reconhecida como referência de 

conteúdo (AYNSLEY; LEPAGE, 2020).  

Nesse contexto, a Revista A desenvolve uma editoria voltada para um tema atual 

e de crescente interesse no campo de estudo para o momento que foi desenvolvido.   
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Ter uma regularidade não é só jogar o link, ter uma regularidade demanda que 
a gente, por exemplo, pense numa série especial como a história do 
coronavírus, e com isso realizar uma série de postagem. (Entrevistada A.1). 

 

A Entrevistada A.1 relata que publicações que envolvem imagens pessoais geram 

muito interesse do público. A cada novo lançamento de edição da Revista A é realizada 

uma foto da equipe envolvida no desenvolvimento, e segundo a Entrevistada A, “é uma 

curtida sem fim de gente curiosa para saber quem faz a revista, pessoas atraem likes”.  

Esse contexto contribui para o que Bakhshi, Shamma e Gilber (2014) destacam, 

que a atribuição de traços, emoções ou fotos geram engajamento. Ryan (2017), por sua 

vez, afirma que as informações pessoais e de como a pesquisa foi feita geram interesse 

pelo público.  

 

Uma iniciativa que faz um enorme sucesso é, a gente ainda imprime a revista 
[...] toda vez que a revista chega impressa [...] a gente reúne equipe que está na 
redação naquele momento e tira uma foto [...] colocamos nas redes sociais da 
revista. E quando a gente publica é uma curtida sem fim de gente curiosa para 
saber quem faz a revista, pessoas atraem likes. (Entrevistada A.1).    

 

Em relação a outros pontos, quando questionada, a Entrevistada A.1 fala sobre 

inciativas que gostaria de desenvolver nas redes sociais que contribuiriam para o sucesso 

nas mídias sociais da revista, retrata a importância de vídeos, ou através de podcasts15, de 

apresentação das pesquisas pelos autores. 

Os pontos abordados pela Entrevistada A.1 combinam com o que Langan, Cheng 

e Hunka (2019) elencam, sobre ações que funcionam melhor para estimular o 

envolvimento, engajamento e, consequentemente o alcance do conteúdo. Segundo os 

autores, conteúdos visuais são elementos preferidos como uso de vídeos para 

compartilhar ciência. 

 

Ferramentas associadas ao próprio artigo no sentido de ter um mapa que 
interage, um som, um podcast que entra no texto, que são recursos de mídia, 
que depois isso torna muito mais fácil de divulgar.  Se a gente pudesse fazer 
um vídeo curto com o cada autor para divulgar. (Entrevistada A.1).    

 

Os Entrevistado A.1 e B.1 concordam que as revistas cientificas podem explorar 

nas suas redes sociais formatos e linguagens mais atraentes, que potencializam o 

desempenho das revistas. Para o Entrevistado B.1, a revista deve pensar em explorar 

 
15 Podcast é um formato de mídia em áudio para transmissão de conteúdos e informações (NEIL PATEL, 
2019). 
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outras formas de linguagens como vídeos, áudios e podcasts. Já o Entrevistado B.1 

acredita que os formatos de artigo precisam amadurecer e que acredita que através do 

marketing isso será possível. Em sua fala “Eu penso que o marketing, o plano de 

marketing, plano de comunicação ele pode auxiliar a abrir as comportas, as viseiras”.   
  

Eu acredito que a gente tinha que investir mais nas outras possibilidades de 
mídia, por exemplo, nós tentamos em 2018/2019 criar uma sessão de vídeos, 
áudios e podcasts. (Entrevistado B.1).   
 
Então é isso que a gente precisa entender, há outras linguagens e as revistas 
precisam amadurecer também isso. Fazer revista científica não é só colocar 
meia dúzia de artigos, tem mais coisas, precisar amadurecer isso. (Entrevistado 
B).    

  

A Revista C contribui com o entendimento de que as marcações das pessoas 

envolvidas nos conteúdos que serão postados nas redes sociais são as que obtêm melhores 

engajamentos. Fica explícito o cuidado no desenvolvimento dos conteúdos para as redes 

sociais, em inserir marcação dos autores e outras pessoas envolvidas. Segundo a 

Entrevistada C, essa ação gera a circulação da postagem nas redes das pessoas envolvidas, 

gerando maior visibilidade para a revista e do conteúdo.  

 

Sempre que a gente consegue marcar uma pessoa na publicação a gente consegue 
mais engajamento. Normalmente essa pessoa reposta essa publicação e os 
amigos, familiares vão para curtir e comentar [...] assim a gente consegue chegar 
em mais pessoas. (Entrevistada C.1).    

 
Não só quando tem a imagem da pessoa, mas simplesmente quando a gente 
marca a pessoa na publicação do artigo dela, a gente consegue alcançar outras 
pessoas. (Entrevistada C.1).    

 

4.3.6 Resultados alcançados através das mídias 
 

Ao discutir os ganhos de um plano de marketing de mídias sociais, o Editor Chefe 

(Entrevistada B.1) contribuiu realizando uma comparação da trajetória e inciativas de 

duas revistas que assumiu o cargo de editor-chefe, uma é a Revista B (caso analisado) e 

a outra aqui denominada de Revista X.  

Segundo o Entrevistado B.1, ambas as revistas são mantidas em formatos 

semelhantes e com presença nas mesmas redes. Nesse contexto, o que difere um periódico 

do outro, é que a Revista B possui um plano de mídias sociais enquanto a Revista X não. 

O Entrevistado B.1 acrescenta que, ao comparar as citações que a Revista B obteve com 
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a Revista X, fica claro a importância do plano de comunicação para os resultados da 

revista.   

 

A Revista X também tem página no Facebook, elas são mantidas em formatos 
semelhantes. Só que na Revista B eu tenho um plano de comunicação, já na 
Revista X eu não tinha. (Entrevistado B.1).  
 
Se você comparar o nível de citação de uma para outra você vai ver qual é a 
diferença de se ter um plano de comunicação. (Entrevistado B.1). 

 

O plano de marketing de mídias sociais se apresenta como uma ferramenta para 

gerar visibilidade e alcance às revistas científicas. Fica claro com a experiência 

comparativa apresentada pelo Entrevistado B.1. O contexto exposto se alinha com Baiget 

e Torres-Salinas (2013), que apontam que as ferramentas de mídias sociais são 

fundamentais na estratégia de promoção de artigos científicos. 

 

A Revista X não é tão visível quando a Revista B. A gente não fez um plano 
de comunicação para ela, não era isso que a gente queria porque a gente ia 
seguir outra trajetória com ela. Hoje eu consigo ver essa comparação, ela tem 
pouquíssimas citações. (Entrevistado B.1). 
 

 

 A experiência vivenciada pela Revista A corrobora com os resultados positivos de 

um plano de mídias sociais. Em uma matéria publicada no Blog da Revista A, a Editora 

Executiva (Entrevistada A.1) apresenta a decisão acertada da revista em entrar nas redes 

sociais, sendo que os resultados apresentados contribuem para os objetivos de divulgação 

dos trabalhos produzidos pela revista, circulação do conhecimento científico e 

notoriedade para o periódico. 

 

Afinal, podemos confirmar a decisão acertada da revista em usar as mídias 
sociais [...] Estes bons resultados são observados nas análises mais recentes 
sobre os acessos aos nossos conteúdos, da ordem de mil visitas diárias ao blog, 
com quase dez mil seguidores no Facebook nacional e quase 5 mil no 
internacional, além de 2.600 seguidores no Twitter. (Blog da Revista A). 

 

A Revista C demonstrou não acompanhar os resultados de forma regular, mas 

relata que a visibilidade nas redes sociais gerou interesse por submissões de artigos de 

áreas interdisciplinares, a Entrevistada C.1 acrescenta que esse resultado enriquece os 

conteúdos do periódico e vai de encontro com os objetivos da revista de atrair leitores 

mais plurais e alcançar maior notoriedade da revista. 
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Com as redes sociais a gente consegue fazer muito bem esse trabalho de 
divulgar que a Revista C existe e alcançar pessoas totalmente diferentes. E 
assim, a gente consegue agregar muito mais para o conteúdo da revista. [...] 
Sem as redes sociais a gente acaba publicando muito artigos de autores que 
estão mais próximos a nossa Universidade ou da nossa área de pesquisa. Com 
as redes sociais a gente alcança autores de outros estados, universidades e de 
áreas interdisciplinares. Então a gente consegue ter uma revista com conteúdos 
muito melhores, com bons artigos e temas que acrescentam para o nosso 
público (Entrevistado C.1).  

 

Essas contribuições dos estudos de casos revelam que o planejamento de 

marketing de mídias sociais é considerado uma ferramenta relevante para a comunicação 

cientifica. Com isso, através dos relatos dos pesquisadores, torna-se possível customizar 

o processo de marketing de mídias sociais à realidade da comunicação científica de um 

periódico científico brasileiro. 

 Na sequência, realizou-se uma análise dos dados obtidos nas entrevistas a respeito 

das métricas de impacto das mídias sociais. 

 

4.4. ANÁLISE DA SEGUNDA SUBUNIDADE DE ANÁLISE (MÉTRICAS DE 
IMPACTOS) 
 

 As revistas científicas possuem objetivos específicos nas plataformas de redes 

sociais, seja a circulação do conteúdo, com o compartilhamento e reconhecimento dos 

trabalhos publicados, ou a notoriedade e a visibilidade da revista, com o envolvimento do 

público-alvo com os conteúdos através de likes, comentários ou acesso aos links das 

publicações. Todos esses objetivos fazem parte da métrica de mídias sociais conhecida 

como engajamento, sendo que por meio dessa métrica é possível avaliar as ações nas 

mídias sociais que contribuem para os resultados a serem atingidos.  

O engajamento a partir do modelo proposto pelo Instituto Forrester Research 

(2009) apresenta-se como a principal métrica a ser alcançada no ambiente online 

(CHAMUSCA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2017), composto por quatro níveis 

(envolvimento, interação, intimidade e influência) que uma pessoa tem com uma marca 

ao longo do tempo. Cada um desses níveis compreende diversas medidas, como por 

exemplo, visitas repetidas (envolvimento), likes (interação), comentários (intimidade) e 

conteúdo compartilhado (influência) (FORRESTER RESEARCH, 2009). 

A análise de engajamento de uma página tem como objetivo avaliar as ações 

realizadas pela revista nas mídias sociais. Conforme Chamusca et al. (2011), o 

desempenho no Facebook e outras redes sociais, como ferramentas de divulgação, pode 



119 
 

ser medido pelo engajamento. Quanto maior o número de interações e engajamento de 

uma ação de forma positiva, melhor será a conexão da página com seu público e, 

consequentemente, terá um maior alcance e destaque (PILLAT et al., 2017). 

De acordo com Valvasori (2014), o engajamento total é o somatório das 

interações, comentários e compartilhamentos. Para encontrar a taxa de engajamento de 

uma página deve-se dividir o engajamento total encontrado pelo número de seguidores 

que a página possui, e multiplicar por cem, conforme Figura 16.  

Figura 16 - Cálculo de engajamento. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Valvasori (2014). 

 

A taxa média de engajamento é 2% (SMITH, 2012), Weng (2018) colabora com 

essa avaliação e acrescenta que as taxas entre 1% e 2% são consideradas altas para o 

Facebook. Já Deusdedith (2018) acrescenta que de forma estatística, uma taxa de 

interação considerada boa deve ficar acima do 1%, mas acrescenta que uma média de 

engajamento entre os 6% e os 12% é um parâmetro a ser alcançado e superado. 

 Esse número baixo se deve principalmente ao algoritmo de filtragem do Facebook 

chamado EdgeRank, onde os usuários veem no seu feed de notícias, apenas uma pequena 

seleção de postagens de páginas e de amigos que eles têm conexão. O Facebook diz que 

o número médio de alcance de cada publicação atinge 20% dos seguidores de uma página 

(FACEBOOK, 2016).  

EdgeRank é o nome atribuído ao algoritmo que o Facebook usado para determinar 

quais publicações devem ser exibidos na página de notícias de um usuário na plataforma 

da rede social (BIRKBAK; CARLSEN, 2016). O algoritmo diz respeito à curadoria de 

conteúdo, os algoritmos trabalham a partir do comportamento do usuário; os cliques e 

buscas são computados para determinar quais conteúdos são de interesse de cada pessoa. 

Para análise e monitoramento de mídias sociais das revistas, foi utilizado uma 

ferramenta online chamada Fanpage Karma. A plataforma fornece informações 

detalhadas sobre o desempenho de perfis presentes nas redes sociais; possibilita analisar 

interações nas mídias sociais e as dos concorrentes em tempo real; apresenta 
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classificações de conteúdo atualmente mais relevantes; possibilita a personalização de 

acordo com as necessidades. A ferramenta torna-se viável para realizar levantamento dos 

resultados das ações das Revistas nas redes sociais em termos de impactos e engajamento.  

 

4.4.1 Revista A. 
 

Em relação à Revista A, analisando o engajamento gerado nas redes sociais, 

percebe-se um retorno considerável das iniciativas. A análise foi realizada entre o período 

entre 16/04/2013 (ano que entrou nas redes sociais e primeiro conteúdo encontrado) até 

a data de 25/05/2020, levando em consideração somente a página do Facebook. Foram 

levantas um total de 1989 publicações nesse período, apresentando um engajamento total 

de 105.624, conforme Tabela 2.  

Tabela 2 - Métricas de engajamento da Revista A 
Número de 
Publicações 

Engajamento 
Total 

Interações Comentários Compartilhamentos 

1989 105624 62128 2188 41308 
Fonte: Realizado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 

Na Figura 17 são apresentados os resultados das ações realizadas pela revista no 

período analisado em termos de engajamento total por cada ano. Tratando-se da taxa de 

engajamento, no dia 25/05/2020, o perfil da revista registrava 9.567 seguidores, o que 

resulta em uma taxa de engajamento de 11,04%. Esse resultado, a partir de Smith (2012), 

Weng (2018) e Deusdedith (2018), pode ser considerada uma taxa satisfatória. 

Figura 17 - Levantamento do engajamento Revista A por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 
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Ao avaliar o ano que a revista recebeu maior número de engajamento no 

Facebook, 2019, pode-se notar uma relação direta entre o número de publicações e o 

engajamento obtido, conforme Figura 18. Destaca-se a importância da regularidade de 

publicações para aumentar o engajamento e, consequentemente, visibilidade e 

notoriedade da revista.   

Figura 18 – Relação do número total de publicaçõs X engajamento total em 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 

Apesar da revista não ter uma definição e acompanhamento de metas específicas, 

conforme explorado na seção anterior, a Revista A desenvolveu uma regularidade de 

publicações, buscando entender quais formatos resultavam em melhores resultados para 

casa mídia social, através de conteúdos atuais e relevantes para o público-alvo. Fica 

evidenciado nas falas da Entrevistada A.1 a satisfação com os resultados gerados pelas 

mídias sociais, atingindo 1.000 acessos diários no blog da Revista A.  

 

Talvez a revista esteja dando certo nas redes porque a gente pensou exatamente 
em como fazer isso, como fazer essa divulgação e tentar entender as diferenças 
do Facebook e do Twitter e ter uma regularidade na publicação. (Entrevistada 
A.1). 
 
Ter uma regularidade não é só jogar o link, ter uma regularidade demanda que 
a gente, por exemplo, pense numa Série Especial como a história do 
coronavírus [...]. Estamos com uma média de 1000 pessoas visitando o blog 
diariamente, eu penso que é uma surpresa para gente. A gente está falando de 
um canal para especialistas na sua essência. Isso também é um cuidado que a 
gente fica preocupado em não perder. (Entrevistada A.1). 
 
Os acessos chegaram meio que de surpresa. Se você falasse para mim, há um 
tempo atrás que a revista tem condição de chegar a mil visitas diárias no blog, 
eu diria para você que você estaria maluco, seria impossível, acharia 
pouquíssimo provável de a gente conseguir esse número e com tempo médio 
de visita dessa ordem na página da revista. (Entrevistada A.1). 
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 Ao questionar sobre os principais impactos que a presença ativa do periódico nas 

mídias sociais oferece, a Editora Executiva (Entrevistada A.1) relata que a visibilidade e 

alcance da circulação são fatos que as ferramentas sociais impactam para a revista. 

Acrescenta que dos 1000 acessos diários que o blog recebe, se 50 realizarem a leitura do 

conteúdo do blog, e 30 do artigo, já é muita coisa. A Entrevista A destaca que se trata de 

uma revista para especialista, de um conteúdo muito específico, e fica claro que os 

resultados obtidos nas mídias sociais são satisfatórios. 

 

Sem dúvida visibilidade, é fato. Se de 1000 pessoas entrando no blog, 50 tem 
interesse no conteúdo da publicação, e 30 no artigo, é muita coisa. Eu estou 
falando de um artigo que é um artigo científico para especialista. Então assim, 
visibilidade, possibilidade de circular em lugares, em atingir lugares que 
dificilmente a gente ia conseguir chegar só deixando o artigo engavetado na 
web né, nos indexadores. (Entrevistada A.1). 

 

4.4.1 Revista C. 
 

Ao analisar o engajamento gerado nas redes sociais pela Revista C entre o período 

de 01/07/2017 (ano de início das atividades regulares) até a data de 25/05/2020, levando 

em consideração somente a página do Facebook, foram levantadas um total de 498 

publicações nesse período, apresentando um engajamento total de 6.496, conforme 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Atividades da Revista C no Facebook 
Número de Publicações Engajamento Total Interações Comentários Compartilhamentos 

498 6496 4819 397 1280 
Fonte: Realizado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 

Tratando-se da taxa de engajamento, no dia 25/05/2020, o perfil da revista 

registrava 2.266 seguidores, o que resulta em uma taxa de engajamento de 2,86%. Uma 

taxa de engajamento no Facebook acima de 1% é considerada boa (SMITH, 2012; 

DEUSDEDITH, 2018; WENG, 2018). Ao analisar o engajamento total por ano (Figura 

19), pode-se verificar uma queda expressiva nos resultados.  
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Figura 19 - Levantamento do engajamento total da Revista C por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 

Com o objetivo de analisar o comportamento que gerou esse declínio no 

engajamento total, foi realizado um levantamento que relaciona o número de publicações 

realizadas por mês com o engajamento total obtido no período analisado (01//01/2017 – 

25/05/2020), conforme Figura 20. 

É possível estabelecer uma relação clara entre a continuidade das publicações nas 

redes sociais e os resultados de engajamento. Na Figura 20, percebe-se um recuo na 

geração de publicações ao longo do tempo pela revista, que resultou em um declínio nos 

resultados de envolvimento, interação, comentários e influência – fatos analisados pela 

métrica de engajamento com a Revista nas mídias sociais.  

Figura 20 - Relação do número total de publicações X engajamento total (2017-
2020) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 
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Ao analisar especificamente o ano de 2019, pode-se notar um comportamento 

similar entre a quantidade de publicações realizadas na página da revista e os resultados 

totais de engajamento, conforme Figura 20. Fato esse que comprova que a presença 

contínua nas redes sociais, com divulgação de conteúdo, impacta em resultados de 

engajamento da página, e assim, quanto maior o número de engajamento, maior alcance, 

destaque e conexão da página com seu público (PILLAT et al., 2017). 

Figura 21 - Relação do número total de publicaçõs X engajamento total em 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 

 

4.4.1 Revista B. 
 

Tratando-se da página do Facebook da Revista B, no período entre 16/01/2017 

(ano que entrou nas redes sociais) até a data de 25/05/2020, foram analisadas 686 

publicações realizadas nesse período, o que gerou o engajamento total de 93.978, 

conforme Tabela 4.  

Tabela 4 - Métricas de engajamento da Revista B 
Número de 

Publicações 

Engajamento Total Interaçõe

s 

Comentário

s 

Compartilhament

o 

686 93978 38030 3341 52607 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 

A taxa de engajamento ficou em 3,38%, tomando como base o número de 27.800 

seguidores, registrado na data final do período analisado. Considerando os autores 
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(SMITH, 2012; DEUSDEDITH, 2018; WENG, 2018), é possível classificar como um 

bom retorno de engajamento das publicações.  

Segundo a Entrevistada B.1: “Em 2018 [...] foi o ano que a gente saltou de 400 

pessoas seguindo nossa página no Facebook para mais de 25 mil pessoas”. Ao analisar o 

engajamento por ano, pode-se verificar um crescimento expressivo em 2018, conforme 

Figura 22.  

Figura 22 - Levantamento do engajamento Revista B por ano 

  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020) 

Na entrevista, o Entrevistado B.1 acessou a conta do Google Acadêmico (Scholar) 

e relatou o impacto que a visibilidade e alcances nas ferramentas de mídias sociais gerou 

para a revista em termos de citações. Apesar de estar fora do escopo da pesquisa, as 

citações e mensurações de impacto fora das redes sociais, vale destacar esse comentário.  

O Entrevistado B.1 relata que o crescimento das ações na página no Facebook 

gerou impactos nas métricas do Google Acadêmico (Scholar). Em sua fala é possível 

perceber que em 2015, a revista teve 27 citações, e em 2016, 13, sendo estes anos em que 

a revista não tinha presença nas redes sociais. Já no primeiro ano das iniciativas de 

marketing de mídias sociais, 2017, a revista passou a ter 69 citações, e segundo o 

Entrevistado B.1, “a gente começou a ser mais vistos, as pessoas começaram a citar mais 

a revista”.  

Os resultados das ações de marketing nas redes sociais continuaram em 2018, 

aumentando para 131 citações. Fica evidenciado, segundo o Entrevistado B.1, que em 

2018, foi o ano que a Revista B saltou de 400 pessoas seguindo sua página no Facebook 

para mais de 25 mil pessoas. Como resultado do impacto em termos de visibilidade e 

alcance nas mídias sociais, o Google Acadêmico registrou em 2019 o total de 760 

citações. 
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Quando eu comecei a usar as redes sociais, eu fui verificar o que eu poderia 
amplificar da visibilidade da revista, que a ideia era essa, a gente precisa dar 
visibilidade, se a revista vai ter citações isso fica muito evidente, não sei se 
você tem curiosidade de ver nosso pico de evolução de citações da revista nos 
últimos anos. Deixa eu abrir aqui pelo meu perfil, dificilmente você vai 
conseguir ver o que eu enxergo aqui. (Entrevistado B.1). 
 
Então 2015 para você ter uma ideia a revista obteve 27 citações, em 2016 teve 
13, ou seja, eram anos que eu não trabalhava e eu não tinha conhecimento do 
marketing. (Entrevistado B.1). 
 
Em 2017 teve 69 citações, e daí 2017 foi o ano que entramos nas redes sociais, 
aí a gente começou a ser mais vistos, as pessoas começaram a citar mais a 
revista. (Entrevistado B.1). 
 
Em 2018, já foi para 131 e já em 2019 teve 760 citações. Em 2018, foi o ano 
que a gente saltou de 400 pessoas seguindo nossa página no Facebook para 
mais de 25 mil pessoas no Facebook. (Entrevistado B.1). 
 
Em um ano, nós trabalhamos entre 2018 e início de 2019. Foi o segundo 
semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. Isso explica porque a gente 
saltou para 760 citações, a visibilidade passou a ser muito grande, as pessoas 
começaram a enxergar a revista. (Entrevistado B.1). 

 

Na Figura 23, é apresentado o número de citações no Google Scholar levantadas 

pelo Entrevistado B.1, podendo-se verificar uma relação direta com o crescimento do 

engajamento no Facebook. Portanto, o resultado das ações de divulgação nas redes sociais 

em 2018, impactaram em um crescimento do número de seguidores e, consequentemente, 

o engajamento com o conteúdo, pode ter contribuído para explicar o crescimento 

expressivo no número de citações no Google Scholar, no ano posterior (2019). 

Figura 23 - Levantamento de citações da Revista B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fanpage Karma (2020). 

Apesar da pesquisa focar nas estratégias de mídias sociais e não abordar as 

métricas de impacto de citações, vale apresentar a proposição de que as métricas de 

visibilidade e engajamento podem contribuir com a pontuação das altmetrics, que avaliam 

a circulação e citações no ambiente online.   
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Acessos, compartilhamentos, discussões e as interações que as redes sociais 

promovem não são reconhecidos por métricas tradicionais de impacto científico 

(BARROS, 2015), mas são considerados pela altmetria como atividades importantes de 

serem analisadas, conforme abordado na seção 2.2.4 direcionado a Mensuração de 

Impacto dos Periódicos. As métricas alternativas vão em direção ao que os entrevistados 

relataram a respeito dos ganhos que as revistas estão obtendo nas mídias, seja a 

visibilidade, quanto mais pessoas visualizam ou falam sobre um artigo da revista, maior 

sua pontuação, e o engajamento, a qualidade da atenção e interação nas mídias sociais 

(ALTMETRIC, 2014). 

Para avaliação dos impactos nas altmetrias é necessário a assinatura da plataforma 

Altmetric.com, ferramenta que avalia a citação em blogs, mídias sociais e gestores de 

referências no ambiente online, porém como informado isso está fora do escopo desta 

pesquisa. 

As ações de marketing de mídias sociais, evidenciadas pelos autores e 

entrevistados neste trabalho, destacam a importância e oferecem resultados significativos 

para a comunicação científica. Nesse contexto, ficou evidenciado que a presença ativa do 

periódico científico brasileiro nas mídias sociais contribui para visibilidade, 

relacionamento e difusão do conhecimento científico. 

 

4.5 PROPOSIÇÕES 
 

A revisão da literatura realizada permitiu a formulação de proposições teóricas a 

serem testadas na pesquisa de campo, no caso nos estudos de casos, sendo as seguintes: 

I. A presença ativa do periódico científico brasileiro nas mídias sociais 

contribui para maior visibilidade, relacionamento e difusão do 

conhecimento científico. 

II. A comunicação científica é facilitada por meio do uso do marketing de 

mídias sociais; 

III. É possível customizar o processo de marketing de mídias sociais à 

realidade da comunicação científica de um periódico científico brasileiro 

A primeira proposição do trabalho diz respeito a confirmar se a presença ativa do 

periódico científico nas mídias sociais contribui para maior visibilidade, relacionamento 

e difusão do conhecimento científico, sendo elaborada com base nos autores Coutinho e 
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Buse (2014), Caló (2013), Mounce (2013), Nielsen (2012), Soler-tovar (2014) e Baiget e 

Torres-Salinas (2013). 

Nesse sentido, as iniciativas nas mídias sociais realizadas pela Revista B 

contribuíram para notoriedade da revista, promoveram a visibilidade dos trabalhos e 

consequentemente geraram retorno em termos de citações (760 citações por ano). Já no 

caso da Revista A, os resultados revelaram que a decisão de entrada nas mídias sociais 

foi acertada, uma vez que o blog da revista tem recebido até mil visitas diárias. A Revista 

C, apesar de não acompanhar os resultados de forma regular, relata que a visibilidade nas 

redes sociais gerou interesse na submissão de artigos à revista e atraiu leitores mais 

plurais. 

Portanto, torna-se possível validar a proposição I, a presença ativa do periódico 

científico brasileiro nas mídias sociais contribui para maior visibilidade, relacionamento 

e difusão do conhecimento científico. 

A segunda proposição foi embasada em autores como Soler-Tovar (2014), 

Machado (2015), Torres-Salinas e Delgado-López-Cózar (2009), Direito-Rebollal e 

Campos-Freire (2016), Mangan (2012), Hicks e Sinkinson (2015) Bik e Goldstein, 

(2013), Priem, (2013), Mounce (2013) e Nielsen (2012), visando verificar se a 

comunicação científica é facilitada por meio do uso do marketing de mídias sociais.  

Soler-Tovar (2014) detalha o surgimento da revista científica nas redes sociais 

com objetivo aumentar a visibilidade das mesmas por meio da abordagem dos usuários, 

associada às estratégias de notoriedade, relacionamento e difusão do conhecimento 

científico. Segundo o autor as iniciativas geram vantagens em estabelecer uma 

comunicação direta com o público, uma visibilidade e acesso direto, identificando 

possíveis públicos para receber conteúdos publicados na revista, o que resulta em um 

maior alcance e engajamento. 

A proposição II foi confirmada nos estudos de casos realizados, pois divulgação 

de revistas científicas nos canais das redes sociais se revelou uma ferramenta estratégica 

para promover a notoriedade da revista, conforme falas dos entrevistados, além da ampla 

visibilidade do conhecimento científico divulgado. Nessa discussão também é citado que 

as mídias sociais podem contribuir para reconhecimento de autores interessados em 

submeter trabalhos nas revistas. 

No caso da Revista B fica claro que as iniciativas nas mídias sociais foi uma 

ferramenta fundamental para ampliar a visibilidade da revista e, consequentemente, obter 

mais citações dos trabalhos. Nesse contexto, as ferramentas do marketing de mídias 
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sociais geraram acesso a revista e democratizaram o conhecimento produzido. Nessa 

direção, no caso da Revista C, as redes sociais possibilitaram alcançar pessoas mais 

plurais, facilitaram o acesso e o alcance mais ágil de novos públicos. 

Neste sentido, os periódicos eletrônicos disponíveis em rede tornam-se uma 

importante ferramenta de divulgação de informações (COUTINHO; BUSE, 2014). O uso 

das mídias sociais está ganhando mais espaço na comunicação científica, tornando-se um 

canal de rápida divulgação, interação, notoriedade do periódico e visibilidade para um 

público amplo. 

No caso da Revista A, antes das mídias sociais, a revista se encontrava “no 

silêncio”. As ferramentas das mídias sociais e as iniciativas desenvolvidas contribuíram 

para ampla visibilidade que a revista alcança hoje assim como notoriedade e 

reconhecimento. Nesse contexto, Torres-Salinas e Delgado-López-Cózar (2009) 

destacam que um artigo científico divulgado nas revistas científicas alcança sua 

comunidade natural, já as ferramentas da web social dão uma nova vida ao trabalho, com 

maior audiência potencial e público mais diversificado, tais como grupos profissionais e 

acadêmicos. 

A proposição III foi elaborada com base no estudo de Li e Bernoff (2008), Ananda 

et al. (2014), Hootsuite (2019) e Langan, Cheng e Hunka (2019) que exploram as fases e 

etapas importantes para um planejamento de marketing de mídias sociais.  

A proposição III foi confirmada nos estudos de casos realizados já que os 

entrevistados destacam a importância do plano de marketing de mídias sociais no 

processo de desenvolvimento da revista. No caso da Revista A, o processo de marketing 

em mídias sociais é uma etapa tão importante que foi inserida diretamente no processo 

editorial como um todo. Já a Revista B estabeleceu uma política de visibilidade para 

potencializar o alcance da revista nas redes sociais, assim definiu-se um plano de 

marketing de mídias sociais para dar visibilidade ao conhecimento científico gerado e ser 

amplamente reconhecida. A Revista C, apesar de não possuir um plano detalhado, 

apresentou objetivos e iniciativas bem definidas ao longo do período, relatou ações 

contínuas nas redes sociais e resultados positivos em termos de visibilidade dos conteúdos 

publicados e reconhecimento da Revista por meio das interações e interesses dos 

estudantes de outros estados e universidades. O quadro 22 apresenta as proposições, todas 

foram validadas. 
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Quadro 22 - Validação das Proposições 
Nº. PROPOSIÇÃO VALIDAÇÃO 

I 

A presença ativa do periódico científico brasileiro nas mídias sociais 

contribui para maior visibilidade, relacionamento e difusão do 

conhecimento científico. 

Sim 

II 
A comunicação científica é facilitada por meio do uso do marketing de 

mídias sociais. 
Sim 

III 

É possível customizar o processo de marketing de mídias sociais à 

realidade da comunicação científica de um periódico científico 

brasileiro. 

Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. PROPOSTA DE MÉTODO DE PLANEJAMENTO DE MARKETING DE 
MÍDIAS SOCIAIS PARA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Essa seção apresenta a contribuição do autor em termos de um método de 

planejamento de marketing de mídias sociais aplicado a comunicação científica, 

fundamentado nos estudos dos modelos provenientes da pesquisa bibliográfica e nos 

estudos multi-casos.  

O método unificado está disposto na figura 24. Ele contempla todas as fases e 

etapas importantes para um planejamento detalhado de marketing de mídias sociais 

adaptado à comunicação científica. Foi pensado para ser explorado pela equipe de suporte 

técnico do periódico científico que poderá adaptá-lo à sua realidade e às necessidades 

específicas. Além disso, o detalhamento das etapas foi feito com base na citação de 

trabalhos de terceiros, que surgiram a partir da revisão sistemática da literatura. 
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Figura 24 – Método de planejamento de marketing de mídias sociais para comunicação científica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1. FASE 1 – DIRETRIZES  

 

ETAPA 1.1 – DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 
 

A importância desta etapa do plano é garantir o alinhamento com a visão geral da 

organização e representar com precisão todo o plano de marketing de mídias sociais. 

Como explicado na seção 2.4, o marketing de mídias sociais faz parte das 

estratégias de marketing digital, e deve respeitar a orientação dos objetivos macros do 

periódico científico. Portanto, as diretrizes organizacionais trazem um resumo que 

possibilita pessoas de qualquer área compreender de maneira simples qual é o principal 

direcionamento da revista, qual a sua razão de existir e objetivos macros, de maneira que 

o desdobramento para o marketing de mídias sociais siga as diretrizes da revista científica.  

Entendendo os objetivos, o próximo passo é oferecer uma visão geral do plano, 

de modo que o leitor possa identificar rapidamente questões e temas fundamentais 

relacionados ao seu papel na implementação da estratégia de marketing de mídias sociais 

(FERRELL; HARTLINE, 2008). Após as diretrizes organizacionais, o plano segue com 

a etapa de diagnóstico.  

 

5.2 FASE 2 – DIAGNOSTICO 
 

Nesta fase do plano são coletados dados para realizar o diagnóstico da situação do 

periódico científico. Foi percebido que as revistas não desenvolvem uma avaliação 

consolidado da literatura do diagnostico, não há um entendimento muito claro por parte 

dos entrevistados com relação a essa temática. Enquanto uns entrevistados responderam 

que existe um acompanhamento foi percebido que não de forma estruturada. 

 Com base em Ferrell e Hartline (2008) essa fase aponta para as informações que 

deverão ser coletadas para realizar a análise:  

• O público atual e potencial que a revista científica pretende alcançar;  

• As necessidades e interesses do público;  

• As características básicas dos conteúdos que serão produzidos pela revista 

científica e o que as outras revistas estão desenvolvendo para se conectar com 

o público;  
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• Mudanças que ocorrem e são percebidas pelo público e que poderão ser 

adaptadas a realidade das revistas. 

  

A fase de diagnóstico é dividida em três etapas, iniciando pelo público-alvo, 

direcionada para percepção e entendimento de quem a revista pretende atingir, seguindo 

para etapa de benchmarking, que consiste no processo de busca das melhores práticas e 

referências por outras organizações, e, por fim, auditoria, que analisa o funcionamento e 

as necessidades que a revista científica possui.   

 

ETAPA 2.1 – PÚBLICO-ALVO 
 

A etapa de definição do público-alvo é direcionada para análise e compreensão do 

público que consome o conteúdo da revista, e também serve para expandir e nortear o 

público potencial que a revista científica pode alcançar com as publicações, ou outros 

serviços que a revista pode oferecer.  

Com relação a definição de público-alvo, não houve por parte dos Casos A e C 

um estudo específico para conhecer e avaliar oportunidades na definição desta etapa. Já 

no Caso B, a definição de público foi realizada e apresentou-se como um estudo 

importante para traçar as estratégias utilizadas pela revista.  

Segundo Newberry (2019) esse conhecimento é essencial para planejar e 

desenvolver todas as comunicações realizadas pela revista, de forma assertiva, para 

identificação do público com a mensagem. O objetivo é criar um perfil do público ideal, 

como se fosse uma pessoa real, para que as mensagens de marketing sejam criadas e 

direcionadas a ele, o que é denominado “persona”. 

Os argumentos centrais para o uso de personas, conforme Adlin e Pruitt (2010) 

são, em primeiro lugar, que eles explicitam suposições sobre o grupo-alvo. Em segundo 

lugar, ao criar um personagem, é possível gerar mais interesse e empatia em oposição a 

uma multidão sem rosto. O objetivo é tornar a figura do público mais próxima para se 

conectar de forma mais personalizada.   

Como o grupo-alvo é composto principalmente por indivíduos com características 

diferentes, que não podem ser representadas por uma única pessoa, será necessário 

desenvolver mais de uma persona, cada uma representando um segmento do grupo-alvo.  
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Para entender como configurar um grupo-alvo pode-se questionar quem tem 

interesse na revista científica? Assim, para construção do exemplo, consideramos que 

profissionais de mercado, estudantes e pesquisadores são potenciais interessados nos 

conteúdos de uma revista científica. A partir dessa informação podemos desdobrar uma 

persona que represente cada um desse perfil.  

O Quadro 23 apresenta uma estrutura de construção de persona, o modelo foi 

desenvolvido pela Hootsuite (2019) adaptado para exemplificação das personas de uma 

revista científica. 

Quadro 23 – Construindo personas 
NOME DANIELE ANALU ELIZA 

Exemplo de cargo 

(s) 

Estudante de graduação em 

administração com bolsa de 

iniciação científica, 

desenvolvendo pesquisa na 

área de contadoria. 

Profissional graduada 

em contabilidade 

atuante no mercado de 

auditoria e desenvolve 

MBA em 

controladoria. 

Estudante de mestrado 

na linha de pesquisa de 

finanças e professora 

universitária substituta 

no departamento de 

administração. 

Necessidades 

Necessidade de se 

aprofundar em temas para 

construção da pesquisa e de 

iniciação científica.  

Necessidade de se 

manter atualizada no 

mercado e 

conhecimento para 

fundamentar seus 

projetos da pós-

graduação. 

Necessidade de se 

aprofundar no tema da 

sua dissertação e 

manter-se atualizada do 

assunto para as aulas. 

Pontos de dor 

Seu desafio é encontrar 

informações de forma fácil e 

acessível sobre o que busca. 

Seu desafio é 

acompanhar as 

transformações da sua 

área de forma clara e 

rápida.  

Seu desafio é manter 

atualizada das 

publicações científicas 

de sua área. 

Redes sociais 

preferidas 

Prefere se conecta no 

Instagram e Twitter na maior 

parte do tempo com 

conteúdo pequeno e rápido. 
 

Gosta de acompanhar 

páginas de notícias, 

influenciadores e 

pessoas públicas que 

falam sobre sua área, 

acompanha Instagram e 

Facebook.  

Tem mais tempo para 

leitura, prefere 

conteúdos mais 

elaborados em blogs, 

Facebook e Research 

Gate. 

Característica 

única 

Tem necessidade de 

conteúdos rápidos, passa 

muito tempo em redes 

Tem horários 

específicos para entrar 

nas redes sociais, 

Costuma buscar muitas 

referências de outros 

pesquisadores na 
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sociais, está compartilhando 

conteúdo o tempo todo. 

principalmente no 

início e final do dia. 

internet, comenta e 

interage com páginas 

que se identifica. 

Outros dados 

(idade, sexo, 

localização etc.) 

21 anos, sexo masculino, 

mora na região 

metropolitana do Rio de 

Janeiro.  

30 anos, sexo feminino, 

mora na capital de São 

Paulo.  

35 anos, sexo feminino, 

mora no interior do 

estado de Minas Gerais 

na cidade de Juiz de 

Fora. 

Outras 

características 
   

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

 

No Quadro 23, cada coluna representa um segmento do grupo-alvo. No exemplo, 

Daniele representa o segmento dos estudantes de graduação, interessado em uma 

comunicação rápida e clara; Analu representa o segmento de profissionais atuantes no 

mercado corporativo, interessado em atualizações e dados de forma objetiva; e Eliza 

representa o segmento de pesquisadores, interessado em conteúdo mais elaborado e 

fundamentado. Para cada persona são apresentadas características distintas, que irão 

direcionar a identificação e personalização da comunicação para ser mais próxima do 

público. 

No entanto, destaca-se que uma persona não deve representar com precisão o 

público, mas deve apresentar um conjunto específico de qualidades e interesses. Como 

destacado por Santos (2019), é mais importante definir a persona em detalhes macros e 

gerais do que a persona em uma descrição precisa e minuciosa. Assim, a estratégia de 

comunicação poderá alcançar um grupo maior do que um nicho específico. 

 

ETAPA 2.3 – BENCHMARKING 
 

O benchmarking consiste em buscar referências de organizações que desenvolvem 

boas práticas e cases de sucesso. Esse estudo oferece informações para aplicação de 

estratégias similares e nortear ações para as revistas. 

Quando perguntados sobre a realização da etapa e as contribuições da análise de 

benchmarking, os entrevistados concordam com a importância do estudo de iniciativas 

de outras revistas de referência.  
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A Revista B destacou que ao desenvolver o plano de mídias sociais foi 

considerado como modelo outra revista científica de referência, segundo Entrevistado 

B.1, buscando atingir iniciativas e resultados parecidos. A Entrevistada C.1 afirma que 

um dos membros do corpo editorial da Revista C também faz parte de outras revistas, e 

que existe essa troca de experiências e acompanhamento de iniciativas.  

A entrevistada A expôs a importância do acompanhamento de boas práticas e que 

a Revista A tem esse cuidado de acompanhar principalmente outras revistas da sua área 

de pesquisa. Uma contribuição interessante sobre os ganhos com as atividades de 

benchmarking foi entender como outros periódicos estão se apropriando das redes sociais, 

de que maneira, com qual tipo de linguagem, e acrescenta a importância de ver iniciativas 

internacionais.  

 Clarke (2019) relata que boas práticas podem ser analisadas como fonte de 

oportunidades para obtenção de vantagem competitiva, obtendo uma visão do que se é 

esperado nas mídias sociais de determinando segmento ou setor de atuação. Na direção 

do que Clarke (2019) propõe, a Entrevistada A.1 tem consciência do que é esperado nas 

mídias sociais e relata que a Revista A precisa mudar o layout do Blog, segundo a 

entrevistada, encontrasse “ultrapassado”. Nesse sentindo, percebemos a necessidade de 

adaptação de novos formatos de interação e atratividade que são transformados pelas 

mídias sociais, afirmando a necessidade de acompanhar outras iniciativas de referência 

quem estão obtendo melhores resultados. 

Com objetivo de contribuir a respeito do entendimento sobre o desenvolvimento 

do estudo de benchmarking, foi utilizada como exemplo uma revista científica da área da 

saúde que realiza continuamente publicações em diversos formatos nas redes sociais, e 

que aqui será chamada de Revista 01. O quadro 24 apresenta uma estrutura de 

informações obtidas da Revista 01 na análise de benchmarking.  

Quadro 24 – Estrutura de análise de benchmarking 

 

NOME: REVISTA 01

A missão da Revista 01 é ser referência na sua área de pesquisa, comprometida com a disseminação do 
conhecimento científico e propagação de informações à sociedade.

RESUMO

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Foram analisados todos os conteúdos das redes sociais no mês de janeiro de 2020 da organização.    
- Foram postadas 60 publicações no instagram e repostadas no facebook e Twitter.    
- Muito presente divulgação de eventos científicos, cursos e artigos publicados na revista.     
- Utiliza as redes sociais para divulgação e atualizações de informações e notícias da área.
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

REDES ATIVAS
NÚMERO DE 
SEGUIDORES

FORÇAS
IDEIAS E 

OPORTUNIDADES
CONTEÚDO QUE 

REPERCUTE

INVESTIMENTO EM MÍDIAS
PADRONIZAÇÃO DA 
IDENTIDADE VISUAL 
DAS PUBLICAÇÕES.

DIVULGAÇÃO DE 
EVENTOS 
CIENTÍFICOS SÃO OS 
CONTEÚDOS QUE 
MAIS GERAM 
INTERESSE.

CONSCISTÊNCIA DA LOGO 
EM TODOS OS POSTS

ENTENDER QUAIS 
CANAIS POSSAM SER 
MELHORES 
TRABALHADOS PARA 

VÍDEOS 
EXPLICATIVOS E 
INFORMACIONAIS 
NAS PLATAFORMAS 

 DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS 
AJUDAM A MANTER OS 
PROFISSIONAIS FIEIS PARA 
SE MANTER INFORMADOS 

• INFORMAÇÕES DE 
EVENTOS, CURSOS, ARTIGOS 
E ATUALIZAÇÕES DA ÁREA 
EM UM SÓ LUGAR.

DISTRIBUIR MELHOR OS 
CONTEÚDOS PARA CADA 
PERFIL DE MÍDIA.  

EXPLORAR O CANAL 
PARA SE RELACIONAR.

ANALISE DOS CANAIS DE REDES SOCIAIS

PAROU DE INVESTIR NA 
CONSTINUIDADE DE 

VÍDEO

CONTEÚDOS 
BASTANTE PERTINETES 

E DIVERSIFICADOS.

TWITTER 5.300
 DIVULGAÇÃO E 
COMPARTILHAMENTO DE 
NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES.

DIVULGAÇÃO DE 
NOTÍCIAS DA ÁREA.

YOUTUBE OCULTO

PRODUÇÕES DE VÍDEO 
ELABORADAS E COM 

BASTANTE ENVOLVIMENTO 
DO PÚBLICO

DISTRIBUIR MELHOR OS 
CONTEÚDOS PARA CADA 
PERFIL DE MÍDIA.  

VÍDEOS E 
DIVULGAÇÃO DE 
ARTIGOS TEM 
BASTANTE 
INTERAÇÃO.

 INSTAGRAM  42.100 

 FACEBOOK 284.000
 FACEBOOK RECEBE OS 
MESMOS CONTEÚDOS DO 
INSTAGRAM.
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A análise de produção de conteúdo realizada na Revista 01 ajuda a identificar 

oportunidades para construção do planejamento de marketing de mídias da revista 

científica. No exemplo apresentado, para o período analisado, é possível entender a 

periodicidade das postagens em cada rede social, quantidade de conteúdo produzido e os 

formatos de conteúdo em cada rede social. 

A Revista 01 apresentou 60 postagens no Instagram durante o período de 1 mês, 

representando uma periodicidade de 2 publicações por dia, os conteúdos publicados são 

compartilhados também no Facebook e Twitter. A análise também demonstrou conteúdos 

relacionados a divulgação de eventos científicos, cursos e artigos publicados na revista. 

Também utiliza as redes sociais como canal para compartilhar e divulgar atualizações de 

notícias da área de estudo. 

A análise dos canais de redes sociais apresenta uma estrutura para o levantamento 

de informações de cada rede social ativa da Revista 01. Uma etapa direcionada para 

descrição dos destaques de cada perfil nas redes sociais, em termos de publicações que 

mais tiveram interações, que formato e conteúdo são utilizados em cada rede social, e 

outras informações que poderão contribuir com ideias e oportunidades. 

A próxima parte, diferenciação de conteúdo, direciona para análise do formato de 

linguagem, o objetivo é entender a forma como o caso estudado se comunica com o 

público, se usam expressões, se a linguem é formal ou descontraída, por exemplo. No 

caso, a Revista 01 apresenta uma linguagem clara, formal e objetiva, sem uso de gírias e 

abreviações de palavras, com a utilização de hashtags como “#psiquiatria” e 

“#saúdemental” acompanhadas das publicações. 

O uso de hashtag nas publicações em redes sociais é uma forma de organizar e 

acessar conteúdos sobre o mesmo assunto na internet. Conforme Neil Patel (2019) deve-

se utilizar hashtags que estejam dentro do tema proposto pelo conteúdo que será 

publicado, assim as publicações em redes sociais que usem uma mesma hashtag poderão 

ser mais facilmente encontradas pelo público de interesse pelo tema. 

Além disso, na parte de diferenciação de conteúdo, são apresentadas as mídias que 

tiveram sucesso na pesquisa de benchmarking. No caso da Revista 01, ela utiliza o 

formato de vídeos para discutir temas de interesse, propõe discussões com especialistas 

sobre temas da área de atuação da revista, e dá visibilidade ao lançamento de novas 

edições, aproveitando para evidenciar o fator de impacto da revista.   



140 
 

A análise das oportunidades percebidas através do estudo de benchmarking, das 

práticas de uma revista científica nas redes sociais, também guiará o desenvolvimento da 

auditoria interna, próxima etapa da fase de diagnostico.  

 

ETAPA 2.4 – AUDITORIA INTERNA 
  

A realização de uma auditoria de mídia social é parte essencial do 

desenvolvimento do plano de marketing de mídias sociais. Auditar a presença na mídia 

social tem por objetivo analisar o que funciona e o que não está funcionando nas redes 

sociais que a revista científica já possui. Newberry (2019) destaca que antes de pensar 

estrategicamente sobre o uso das mídias sociais, é necessário documentar e avaliar os 

esforços já existentes. 

Nessa discussão, ao questionar os entrevistados sobre atividades relacionadas ao 

acompanhamento das atividades realizadas, foi percebido que todas as Revistas se 

preocupam em acompanhar os dados gerados pela plataforma de mídia social, buscando 

melhoria e assertividade das ações futuras.  

Os casos estudados, apesar de desenvolverem iniciativas de auditoria nas redes 

sociais, podem obter maiores informações, e consequentemente, retornos mais alinhados 

aos objetivos, com o entendimento aprofundado desta etapa. 

A etapa de auditoria interna vai nortear as respostas para questionamentos 

importantes conforme LePage (2014): Qual seu atual status (impacto externo)?; Quem 

está se conectando com o seu negócio (e de que maneira?); Que redes e conteúdo o 

público prefere? Trata-se de um levantamento de partida da presença da revista científica. 

Ao criar auditoria interna, a organização analisa cada perfil nas redes sociais, e 

avalia se a estratégia existente está funcionando. Newberry (2019) recomenda refletir 

sobre alguns pontos para construção da auditoria:  

• O que está funcionando? 

• O que não está funcionando? 

• Quem está se conectando com a revista? 

• Quais sites de mídia social o mercado usa? 

• Como é a presença nas mídias sociais se comparada às outras revistas? 

• Em quais redes o público-alvo está mais ativo? 

• Como a estratégia se compara as outras revistas? 
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• Quais foram os esforços atuais? 

Depois de reunir todas essas informações em um só lugar, a revista científica tem 

um ponto de partida para planejar como melhorar os resultados. A auditoria deve fornecer 

uma imagem clara de qual é objetivo em cada uma das contas de redes sociais.  Newberry 

(2019) destaca que se o objetivo de uma conta nas redes sociais não estiver claro, deve-

se avaliar se vale a pena manter a conta. A autora acrescenta a importância da atenção ao 

acompanhamento dos comportamentos das mídias sociais.  

Devido as constantes mudanças no ambiente online, com novas tecnologias e 

dinamismos de formatos de mídias sendo criadas constantemente, o fato de não estar 

atento aos comportamentos das mídias, pode deixar a conta desatualizada. Newberry 

(2019) destaca a importância dos seguintes questionamentos: 

• O público está nesta rede social? 

• Se sim, como eles estão usando esta plataforma? 

• Como usar a conta para alcançar objetivos significativos? 

Fazer perguntas norteadoras ajuda a manter a organização no caminho certo à 

medida que aumenta a sua presença nas mídias sociais. O Quadro 25 apresenta uma 

estrutura, dentro da realidade de uma revista científica, para compilar os pontos da 

auditoria de mídias sociais. 

Quadro 25 – Exemplo de auditoria na rede social 
Rede Instagram e Facebook 

Link da Conta @Organização 

Proprietário do canal Secretária da Revista Científica 

Declaração de missão 
Promover as pesquisas científicas publicadas na revista e tonar um canal de 

contato e relacionamento com os leitores. 

Indicadores-chave de 

desempenho - KPIs 

- Taxa de alcance – Para medir a visibilidade dos resultados dos trabalhos 

publicados.  

- Número de seguidores – Para medir a aderência e crescimento da página.  

Conteúdo principal 

- Publicações científicas aprovadas na revista. 

- Notícias relacionadas a área de atuação da revista. 

- Eventos acadêmicos.  

Informações do 

público-alvo 

- Profissionais do mercado atuantes na área da pesquisa. 

- Estudantes universitários da área. 

- Pesquisadores 

Notas 

- Notamos que os vídeos apresentando os artigos geram mais interesse na 

leitura dos artigos que as divulgações somente em texto resumido do 

trabalho. 
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- Notamos que os eventos científicos divulgados com fotos dos registros das 

edições anteriores geram mais engajamento.  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

 

A partir das perguntas propostas por Newberry (2019), a revista pode definir sua 

missão nas redes sociais, o objetivo de estar lá. No exemplo proposto no Quadro 25, a 

missão foi direcionada para ser um canal de divulgação do conhecimento científico 

publicado na revista e de relacionamento com os leitores.  

Para atingir os objetivos é importante entender os indicadores chave de 

desempenho (KPIs), ou seja, as métricas definidas pela revista científica como 

importantes de serem acompanhadas e medidas, de maneira a expressar os resultados das 

ações realizadas. Para Zorzo et al. (2017), KPIs são definidos de acordo com critérios 

como disponibilidade, importância para a empresa, relevância, utilidade e periodicidade 

de coleta dos dados. No exemplo proposto, no Quadro 25, foi adotado como indicadores 

o número de visualizações dos artigos divulgados nas redes sociais e número de 

seguidores para medir a aderência e o crescimento da página. 

Definido em quais redes sociais estar e quais objetivos para cada rede social, é 

necessário planejar o conteúdo que será divulgado, tomando como base as necessidades 

e interesses do público e os objetivos da revista. No caso das revistas científicas, temas 

como as publicações científicas aprovadas, notícias relacionadas à área de atuação da 

revista e eventos acadêmicos poderão contribuir com o interesse e engajamento do 

público.  

Uma das formas de obter informações relacionadas à auditoria de conteúdo é 

analisar os dados fornecidos pelas próprias plataformas de redes sociais. Assim é possível 

ter uma boa ideia de quem é público que de fato a revista está atingindo e quais conteúdos 

estão obtendo melhores resultados. Por exemplo, no caso do Facebook, para acessá-los, 

é necessário buscar pela seção “Informações” no menu principal da página da revista 

conforme divulgado na Figura 25. Nessa seção, estão disponíveis informações sobre as 

curtidas, alcance e engajamento que a página acumulou nos últimos 30 dias. 

Figura 25 – Página inicial do Facebook da organização 

 
Fonte: Facebook (2020). 
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Além disso, ao navegar pela seção de “Informações”, é possível encontrar um 

resumo dos conteúdos publicados com melhor desempenho, conforme Figura 26. Esses 

dados irão informar qual o tipo de conteúdo está obtendo o maior interesse do público e 

alcance. Essas informações contribuirão para o preenchimento do quadro 25, no que tange 

os “principais conteúdos”, norteando quais formatos e interesses de conteúdo têm um 

melhor desempenho e maior envolvimento com o público. 

Figura 26 – Publicações realizadas e resultados de interações 

 
Fonte: Facebook (2020). 

 

Na Figura 26, pode-se perceber que a publicação do dia 29/10/2018, às 

11h:54min, teve maior alcance, ou seja, é a publicação que foi vista pelo maior número 

de pessoas. Já a publicação do dia 17/06/2017, às 16h:46min, teve o maior engajamento 

do público. Essas informações podem contribuir também para entender os melhores 

horários de publicação.   

Para obter dados do público que acompanha a página e interage com o conteúdo, 

acesse a seção “Pessoas”, ainda no painel de informações do Facebook. Essa área fornece 

dados para verificar se o público que a revista pretende atingir está de fato sendo atingido. 

Para realizar a auditoria na página do Instagram, acesse o menu “Informações” na 

área de ferramenta de análises. A página inicial de “Informações” mostrará uma visão 

geral da conta do Instagram. No menu “Atividade”, conforme Figura 27, é apresentado 

um gráfico dos resultados das interações com os conteúdos publicados nos últimos 7 dias 
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e informações de alcance dos conteúdos, número de seguidores que entraram no perfil da 

revista e cliques no site, se tiver endereço de site da revista científica no perfil da conta 

do Instagram. 

Figura 27 – Informações das atividades da página no Instagram 

 
Fonte: Instagram (2020). 

 

Indo mais além, na seção “Seguidores”, conforme Figura 28, é apresentado 

informações de comportamento a respeito das interações e acesso na página da revista, 

dias e horas em que estão mais ativos nas redes sociais, análise de desempenho de 

crescimento de seguidores nas redes sociais. As informações de seguidores ajudarão a 

entender o comportamento real do público que interage com o perfil da revista. 
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Figura 28 – Informações do público da página no Instagram 

 
Fonte: Instagram (2020). 

 

Essas informações analisadas serão consideradas para direcionar as ações nas 

redes sociais, é importante avaliar os conteúdos mais curtidos, os horários principais de 

acesso dos seguidores da página e qualquer outro dado que possa contribuir ou ter 

influência sobre os resultados gerados pelas ações da revista.  

Portanto, conhecer o desempenho passado através da auditoria interna das mídias 

sociais é essencial para se ter um planejamento de marketing de mídias sociais mais 

assertivo. 

 

5.3. FASE 3 – OBJETIVOS  
 

ETAPA 3.1 – DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 
 

A definição dos objetivos tem o intuito de estabelecer parâmetros que contribuirão 

para nortear os avanços nas redes sociais. Se o objetivo não estiver bem definido, não será 

possível entender e avaliar o processo e os resultados das ações realizadas pela revista.  

Ao questionar os entrevistados sobre a definição de metas para as revistas, todos 

responderam de forma negativa. Nenhum caso apresentou metas bem definidas. Segundo 

os entrevistados, existem objetivos, mas não metas estabelecidas.   

Nesse contexto, torna-se importante destacar a importância dessa etapa para que 

as revistas possam medir os investimentos que estão desenvolvendo e verificar se estão 

próximos de atingir os objetivos.   
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Segundo Lima (2016), os quatro principais objetivos das organizações nas redes 

sociais são visibilidade de marca, aumentar o engajamento, aumentar o número de visitas 

no site da empresa, e aumentar a conversão. Para entender como cada objetivo pode ser 

aplicado a realidade de uma revista científica, o Quadro 26 apresenta uma exemplificação. 

Quadro 26 - Acompanhamento de objetivos 
OBJETIVO DE 

NEGÓCIOS 
OBJETIVO PARA REVISTA CIENTÍFICA MÉTRICAS 

Reconhecimento 

da marca da 

revista 

Tornar a revista e imagem dela conhecida. 
Seguidores, 

compartilhamentos etc. 

Engajamento do 

público 

Engajamento e participação do público com os 

conteúdos postados.  

Comentários, curtidas, @ 

menções etc. 

Visualizações e 

acesso ao site da 

Revista.  

Acesso ao site da revista para direcionar o 

público as informações produzidas, eventos 

realizados e artigos publicados no site da revista.  

Cliques em links e site da 

empresa.  

Conversão 

Ações que desejam que o usuário realize, por 

exemplo: Converter para download de um artigo 

publicado, cadastro na base de dados da revista 

ou inscrição em um evento científico. 

Download dos artigos 

publicados, inscrições por e-

mail, Inscrição em evento 

científico.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os objetivos devem ser acompanhados de métricas para ser possível avaliar os 

resultados. O reconhecimento de marca da revista está diretamente relacionado à como o 

público chega até a revista, notoriedade da presença digital, percepção da existência da 

revista. Para avaliar se o público está reconhecendo a revista, métricas como o aumento 

do número de seguidores da página de rede social ou o número de compartilhamento dos 

conteúdos postados pela revista, nortearão se o objetivo está sendo alcançado.  

Em se tratando do engajamento do público, é importante destacar o quanto o 

público de fato se interessa e interage com os conteúdos. Nesse sentido, a avaliação de 

métricas como o número de likes, compartilhamentos, comentários e menções mostram o 

quanto o público está interessado nos conteúdos que a revista tem desenvolvido e, 

principalmente, avaliar se a condução do conteúdo está assertiva.  

Visitas ao site é a forma de medir o acesso do público a página de destino que a 

revista tem objetivo principal de comunicar. Página de destino é o link que levará o 

público para um objetivo, pode ser o site da revista, página de um evento científico, 
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página de chamada para publicação dos artigos ou a página de divulgação dos trabalhos 

publicados. Métricas de acesso como o número de usuários que entraram no site é um 

indicador importante, quanto mais visitantes no site, melhor será as conversões ou o 

número de leitores para divulgar as publicações.  

O percurso utilizado pelo público é o ciclo de envolvimento digital, que 

contempla reconhecer a revista nas redes sociais, interagir com os conteúdos, acessar o 

site e, por último, converter a uma ação. A conversão vai depender do objetivo da revista. 

Exemplos de ações de conversão na realidade de um periódico podem ser: inscrição no 

evento científico promovido, download dos trabalhos publicados ou submissão de artigo 

para avaliação.  

A partir dos objetivos que a revista científica pretende alcançar no marketing de 

mídias sociais, tomando como base o modelo de Hootsuite (2019), pode-se utilizar o 

método SMART, para se criar metas relevantes e realizáveis. O Quadro 27 apresenta um 

exemplo de aplicação do método SMART a realidade de uma revista científica. 

Quadro 27 - Metas de marketing de mídias sociais utilizando o SMART 
Até o final do primeiro semestre de 2020, iremos: 

1 Aumentar público no Instagram em 50 novos seguidores por semana. 

2 
Engajar 50 pessoas em cada publicação dos artigos científicos 

divulgados.  

3 Realizar 1000 cliques para cada vídeo da revista no Youtube.   

4 
Promover os artigos publicados na revista para alcançar 50 downloads 

por trabalho publicado.  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

 O exemplo do Quadro 27 se inicia com o estabelecimento de prazo para as metas. 

A meta deve ser temporal para verificação e acompanhamento contínuo do resultado. 

Definido o prazo, o próximo passo é estabelecer as metas de forma específica e 

mensurável, como por exemplo, “Aumentar público no Instagram em 50 novos 

seguidores por semana. 

 

5.4. FASE 4 – ESTRATÉGIA 
 

ETAPA 4.1 – CONFIGURAÇÃO 
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 A partir da definição de público, da pesquisa de referências, dos dados levantados 

na auditoria, e das metas definidas, é possível prosseguir para próxima fase de 

desenvolvimento da estratégia.  

 A etapa de estratégia inicia com a definição das redes sociais que concentrarão as 

atividades e as ações da revista. A partir dos estudos realizados na etapa de auditoria, 

respondendo as questões recomendadas por Newberry (2019), principalmente, “quais 

sites de mídia social o seu público usa?” e “em quais redes o público-alvo está mais 

ativo?”, será possível decidir em quais redes focar, criar os perfis - ou melhorar os perfis 

existentes - para que eles se alinhem ao plano estratégico.  

Contribuindo com as indagações propostas por Newberry (2019) e concordando 

com a importância do estudo de público-alvo e, principalmente, do acompanhamento dos 

resultados nas redes sociais, a Revista C apresentou estratégias para atingir o público em 

canais diferentes, o Instagram como forma de atingir o público da graduação e o Facebook 

para alcançar um público mais sênior, inclusive mais professores.  

Nessa discussão, a Entrevistada A.1 contribui a respeito da etapa de configuração 

e argumenta sobre a importância de pensar em estratégias assertivas. A Revista A pensa 

de forma estratégica no conteúdo adequado para cada mídia social e destaca que essa 

personalização e diferenciação de conteúdo são importantes para atender os formatos e 

interesses do público em cada plataforma de rede social.  

Para facilitar que o perfil da revista seja facilmente encontrado nas diversas redes 

sociais é importante verificar se todos os campos das páginas nas redes sociais estão 

preenchidos. Na descrição do perfil usar palavras-chaves que o público usará para 

pesquisar a revista, como o nome que ela é conhecida e a área de estudo, o que pode 

facilitar a busca pelo público. Escolha a imagem de perfil no formato que seja de fácil 

entendimento e mantenha a mesma em todas as redes sociais para criar uma consistência.   

 

ETAPA 4.2 – ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO 
 

O próximo passo é o desenvolvimento do plano de conteúdo de mídia social e, na 

sequência, a tática de marketing de mídias sociais. 

Assim que a revista definir o público, entender através da auditoria e das pesquisas 

de benchmarking quais são os interesses do público, é possível iniciar a construção do 

plano de conteúdo de acordo com a estratégia de ganhar visibilidade e notoriedade na área 

de atuação (AYNSLEY; LEPAGE, 2020). 
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Nesse contexto, a Entrevistada A.1 relata sobre ações de marketing que podem 

potencializar o alcance do plano de marketing de mídias sociais e, consequentemente, 

gerar maior visibilidade para página e marca da revista científica. A entrevistada relatou 

a importância de uma regularidade, do cuidado de pensar e desenvolver conteúdos atuais 

e que vão de encontro com o interesse da comunidade e da área de estudo da revista. A 

Entrevistada A.1 acrescenta que vai além de apenas divulgar um link nas mídias sociais 

é importante pensar em editorias com curadoria de assuntos, entendendo o interesse e a 

atualidade do assunto. 

 As editorias escolhidas para serem abordadas nas mídias sociais devem seguir a 

regra de “mídia social de terços" que consiste em equilibrar os conteúdos de forma que o 

público-alvo mantenha o interesse (AYNSLEY; LEPAGE, 2020). Em se tratando das 

revistas científicas, um terço de conteúdo pode ser direcionado para uma agenda editorial 

voltada para novas publicações, divulgação dos trabalhos publicados na revista, eventos 

acadêmicos direcionados para inscrição dos participantes e outros objetivos estratégicos 

da organização.  

O segundo terço poderá ser focado em gerar uma propriedade do território da 

comunicação científica, quando falamos de propriedade é ser especialista do assunto, se 

tornar uma página de referência da área, incluem nesse editorial as discussões temáticas, 

compartilhamento de notícias relacionadas e divulgação de eventos da área. 

Por último, o último terço se relaciona a conexão com o público de uma forma 

mais próxima, promover a marca, conteúdos como fotos e vídeos dos bastidores da 

revista, fotos de eventos e da equipe (editores e conselho), materiais que criem 

originalidade e proximidade para um relacionamento. 

A importância da “mídia social de terços” norteia o equilíbrio dos assuntos e 

interesses de conteúdo para o público, o objetivo é estabelecer uma harmonia e 

atratividade da página na rede social com assuntos diferentes.  

Estabelecendo as editorias, o próximo passo é o planejamento dos conteúdos, ou 

seja, estabelecer sugestões de assuntos que serão abordados para cada editoria. Pode-se 

desenvolver esse processo em uma planilha com a inclusão de todas as ideias que 

surgirem e depois selecionar as que realmente serão trabalhadas para cada editoria. 

Para o planejamento de conteúdo, segundo Aynsley e LePage (2020), é importante 

levar em consideração nesta etapa: 

• Identificar e preencher lacunas com desenvolvimento de conteúdos; 

• Lembrar datas e eventos importantes; 
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• Encontrar o mix de conteúdo ideal; 

• Garantir que o conteúdo seja atualizado e tenha bom desempenho; 

• Colaboração com equipe e alocar efetivamente recursos;  

• Identificar táticas e parcerias para aumentar o alcance; 

• Ganhar visibilidade da organização. 

 

O desenvolvimento de conteúdo deve levar em consideração alguns cuidados 

destacados por Langan, Cheng e Hunka (2019). Primeiro, pensar na informação que será 

compartilhada na rede social zelando pelo conhecimento e confiabilidade das 

informações. Segundo, a escolha do formato que será produzido o conteúdo. Hwong et 

al. (2017) descobriram que autenticidade no texto e conteúdos visuais têm preferencias 

nas redes sociais.  

Além disso, conforme Aynsley e LePage (2020), deve-se pensar no calendário, 

que permite planejar e agendar todo o conteúdo social com antecedência para obter o 

máximo impacto. Parte essencial da ativação e implementação do plano, segundo 

Melchiorre e Johnson (2017) é determinar a periodicidade que os conteúdos serão 

publicados nas redes sociais e os dias que devem ocorrer. 

O quadro 28 apresenta uma estrutura para o plano de conteúdo e um exemplo de 

utilização aplicado à realidade de uma revista científica. Cada organização deve adequar 

o planejamento e quantidade de conteúdo produzido nas redes sociais à realidade de 

tempo e mão de obra para desenvolvimento e gestão. 

 As últimas colunas do planejamento de conteúdo são dedicadas à organização e 

configuração do conteúdo. Já as primeiras contêm dia e hora da publicação, informações 

necessárias para o controle de prazo de entrega de conteúdo e acompanhar periodicidade 

das postagens. Nesse passo, as informações levantadas na fase de auditoria, nortearão a 

tomada de decisão dos melhores dias e horários para publicação. Levando em 

consideração Bowman et al. (2015), postagem frequente e atualizações regulares são 

fatores importantes para aumentar a presença da mídia social.  

A coluna Editoria contribui para acompanhamento e implementação da orientação 

de Aynsley e LePage (2020), a “mídia social de terços”, dividindo os conteúdos de forma 

equilibrada.  
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As colunas Tipo de Conteúdo e Tema são dedicadas para o desdobramento, inserir 

a ideia de conteúdo selecionado da respectiva editoria, e identificar o formato escolhido 

que será produzido o conteúdo.  

A coluna Conteúdo se destina ao texto que será publicado na rede social. Essa 

programação antecipada de conteúdo auxilia na avaliação do que será publicado, 

contribuindo para um olhar na diversificação de conteúdo, elaboração do texto e das 

buscas das informações necessárias para qualidade da informação.  

A coluna Link traz a página destino que o conteúdo publicado levará, se será uma 

página do site da revista ou alguma outra fonte (jornal, blog, vídeo e etc.), auxiliando a 

organização do material que acompanhará o texto. A coluna Notas especifica a ideia e o 

formato de outros elementos que acompanham os assuntos que serão publicados. 

É interessante definir o plano de conteúdo para cada rede social com um mês de 

antecedência, assim a revista terá tempo para desenvolver pesquisas dos assuntos, tempo 

para elaborar as mídias que farão parte do conteúdo, e avaliar com cuidado a qualidade 

do que será publicado.  
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Quadro 28 – Plano de conteúdo para mídias sociais 
REDE 

SOCIAL 
DATA  HORARIO EDITORIA TIPO DE CONTEÚDO TEMA CONTEÚDO  LINK NOTAS  

 SEMANA 01: SEGUNDA - 01/01/2020 

FACEBOOK 

01/01/2019 7:00 AM 
MARCA 

PESSOAL 
ARTIGO PUBLICADO Pesquisa publicada 

Você está tomando decisões gerenciais por 

quais critérios? Pesquisa do Professor 

@linkdoperfil faz um levantamento de 3 

métodos de tomada de decisão.  

www.organização.co

m/conteudo postado 

(Link do Artigo) 

 Imagem de um 

gestor tomando 

decisões em uma 

reunião. 

02/01/2019 16:20 PM 
CONTEÚDO 

SELECIONADO 
NOTÍCIAS 

Notícias de outras 

fonte para 

divulgação  

O Conselho de Administração apresenta 

novas atualizações da área. #Administração 

#CFA 

(link da notícia) 
Foto ilustrativa 

para o a notícia. 

03/01/2019 20:00 PM 
CONTEÚDO 

ORIGINAL 

FOTOS 

HUMANIZADAS DA 

EQUIPE 

Foto do editor em 

evento com o 

governo. 

      

05/01/2019 09:00 AM 
CONTEÚDO 

SELECIONADO 

BATE PAPO COM 

PESQUISADOR 

Um vídeo ao vivo 

para falar sobre 

tema da semana. 

      

06/01/2019 12:00 PM 
CONTEÚDO 

ORIGINAL 

HISTÓRIA DA 

REVISTA  

Uma foto antiga da 

primeira publicação 

da revista. 

      

07/01/2019 19:00 PM 
MARCA 

PESSOAL 
EVENTO CIENTÍFICO 

Divulgação de 

eventos futuros 
   

 Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hootsuite (2019). 

 

http://www.organização.com/conteudo
http://www.organização.com/conteudo
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ETAPA 4.3 – TÁTICAS DE MARKETING DE MÍDIAS SOCIAIS 
 

Algumas ações de marketing de mídias sociais podem potencializar o alcance do 

plano de conteúdo e, consequentemente, gerar mais visibilidade para página e marca da 

revista científica.  

A primeira ação é desenvolver conteúdo de qualidade, que esteja bem alinhado 

aos interesses mais comuns do público e criar uma relação próxima com a marca. Essa 

ação vai de encontro com o que é destacado pela Entrevistada A.1, ao retratar que na 

Revista A antes de qualquer divulgação deve-se pensar na qualidade do que será 

publicado. 

A geração de proximidade pode ser feita interagindo com os seguidores e 

respondendo de forma próxima as mensagens recebidas. Nessa linha de pensamento, o 

Entrevistado C.1 concorda com as ações realizadas nas mídias sociais, afirmando que a 

ferramenta gerou uma dinâmica de interação com o público. Nesse sentido, pode-se 

elaborar uma publicação do tipo enquete, perguntando aos seguidores o que gostariam de 

encontrar nas redes sociais da revista. 

Deve-se levar em conta que as plataformas como Instagram e Youtube são 

dedicadas respectivamente para o compartilhamento de imagem e vídeo. Entrevistados 

B.1 e A.1 expuseram que publicações visuais como infográficos, vídeos e fotos são 

formatos que chamam atenção e, consequentemente, geram maior engajamento. Com 

isso, a apresentação visual do conteúdo contribui para identificação, interesse e 

associação da marca.  

 A Entrevistada A.1 destaca a importância do cuidado estético para divulgação. 

Então, cuidado especial deve ser dado a identidade visual da revista de maneira a 

promover o reconhecimento da marca da revista pelo público. 

Uma ação para promover visibilidade e alcance é o sistema de marcação, ou seja, 

na publicação do conteúdo marcar a identificação “@nome” das pessoas e outras 

organizações envolvidas no conteúdo. As marcações contribuem para o 

compartilhamento da publicação nas páginas das organizações e das pessoas envolvidas, 

gerando visibilidade em outros canais e maior alcance para revista em outros meios. Um 

exemplo de utilização de marcação: “Você está tomando decisões gerenciais por quais 

critérios? Pesquisa do Professor @link (Nome do Professor) da @Link (Universidade) 

faz um levantamento de 3 métodos de tomada de decisão”. 
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Em se tratando das marcações, pode-se verificar retornos positivos nas iniciativas 

da Revista C. Segundo a Entrevistada C.1 as marcações de autores e instituições nas 

publicações contribui para que o conteúdo alcance as redes das pessoas envolvidas e, 

consequentemente, gere maior visibilidade e alcance do trabalho divulgado.  

Da mesma forma, o uso de hashtags pode otimizar o alcance do conteúdo. O uso 

dessa funcionalidade pode alcançar o público de outra forma, não se limitando aos 

seguidores da revista, ampliando o alcance do conteúdo para usuários interessados no 

assunto relacionado. A palavra marcada com “#” é transformada em um link, o objetivo 

é direcionar o público para uma página de conteúdos relacionados ao mesmo tema ou 

discussão.  

O recurso contribui para alcançar pessoas interessadas por assuntos publicados na 

página da revista, promovendo maior alcance e, principalmente, visibilidade ao 

conhecimento divulgado pela revista. Um exemplo de utilização do hashtag: “Novo curso 

para atualização profissional de administradores na área de processos.  #Administração 

#GestãodeProcessos”.  

O Facebook apresenta grupos e comunidades de interesses, o que facilita a 

assertividade no compartilhamento dos conteúdos produzidos pela revista para o público 

interessado. Essa estratégia gerou resultados positivos para a Revista B, conforme relato 

do Entrevistado B.1. Existe um trabalho de criar um banner de divulgação para cada 

trabalho, ou seja, dar uma representação visual, e depois divulgar nos grupos do 

Facebook. 

Outra ação para o conteúdo ganhar maior alcance e a página mais visibilidade são 

as parcerias estratégicas, ou seja, a ação de união entre organizações (outras revistas, 

marcas, instituições etc.), autores com trabalhos publicados e também pessoas públicas 

com objetivo de criar conteúdo em conjunto, e ganhar fluxo de seguidores em ambos os 

perfis.  

Um exemplo de parcerias é convidar profissionais com influência nas redes 

sociais, que atuam na área de estudo da revista, para desenvolver conteúdo para 

divulgação da revista. As entrevistadas A.1 e C.1 contribuíram com informações 

importantes do que elas têm feito para as respectivas revistas ganhar maior visibilidade 

em outros canais. Elas desenvolvem parcerias com outras revistas que atendem públicos 

próximos para divulgar seus trabalhos nas redes sociais. Essa parceria envolve um 

intercâmbio de conteúdo entre as revistas. Por exemplo, toda vez que uma nova edição é 

lançada por uma revista, os periódicos parceiros divulgam também nas suas redes sociais. 
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Assim, uma rede de divulgação entre páginas promove a circulação do conhecimento e 

alcança um público mais amplo. 

Com os recursos planejados corretamente, ao longo do tempo, as ações nas redes 

sociais vão gerar visibilidade dos conteúdos, estabelecer relacionamento com o público e 

aumentar o reconhecimento da marca da revista. A partir do momento no qual todos os 

elementos apresentados são devidamente compreendidos, é finalizada a etapa de 

estratégia. A próxima fase é direcionada para controle das ações realizadas.  

 

5.5. FASE 5 – CONTROLE  
 

ETAPA 5.1 – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO 
 

Como em qualquer estratégia, a mensuração é essencial em qualquer ação nas 

redes sociais (GABRIEL, 2012). A partir das análises dos dados coletados é possível 

confirmar, ou não, a efetividade de uma estratégia. As mídias sociais apresentam uma 

gama de possibilidades para disseminação de dados, e a cada interação, é possível obter 

uma imensa quantidade de informações. 

Conforme foi apresentado na Fase 3 direcionada para objetivos (seção 5.3), as 

revistas não possuem uma definição clara de metas estabelecidas o que dificultada na 

avaliação do desempenho dos esforços que estão sendo desenvolvidos.  

Ao implementar o plano de mídias sociais, o acompanhamento dos resultados se 

torna imprescindível para controle das estratégias, otimização das ações que não 

funcionaram tão bem quanto foi previsto, e para manter outras que estão funcionando 

melhor do que o esperado. Segundo Sehl (2020), o acompanhamento de dados pode ser 

utilizado com as métricas disponíveis em cada rede social, assim a revista pode analisar 

exatamente quais postagens estão levando para os objetivos pretendidos.  

A entrevistada C.1 contribui com a importância da mensuração das iniciativas para 

que seja possível realizar ações mais assertivas, destacando que o acompanhamento dos 

dados se torna uma ferramenta importante para avaliar o retorno do público a respeito dos 

interesses em conteúdos, formatos que estão dando mais certo, horários assertivos que 

geram maior engajamento nas redes sociais, quais assuntos estão circulando e resultando 

em novos seguidores.  
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Nesse contexto, o primeiro passo é estipular um período para acompanhar os 

resultados, seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Esse prazo contribuirá 

para avaliar se os objetivos definidos estão sendo atingidos, ou estão seguindo caminhos 

diferentes e, principalmente, para comparar os resultados entre períodos de maneira a 

verificar o crescimento das ações.  

 O quadro 30 apresenta as principais métricas de mídias sociais. A última coluna 

propõe uma descrição da importância de cada métrica, buscando entender como cada 

indicador pode contribuir no acompanhamento dos resultados que a revista pretende 

atingir e, principalmente, avaliar e otimizar as estratégias realizadas. 

Quadro 29 - Métricas de mídias e redes sociais 
MÉTRICA DESCRIÇÃO IMPORTÂNCIA 

Curtidas 

Apresenta o número total de pessoas que 

curtiram sua página, detalhado por mídias 

paga e ações orgânicas, uma visão por período 

do número de pessoas que curtiram e que 

discutiram sua página.  

Um indicador importante para nortear 

se sua estratégia está sendo aceita ou 

não pelo público.  

Alcance 

 O número de pessoas que visualizaram 

qualquer publicação da sua Página, detalhado 

por total, orgânico e promoções. 

Um indicador que fortalece cada vez 

mais que o público interage com a 

publicação. 

Publicações 

 Apresenta informações referentes às 

publicações da última semana, como o 

comportamento dos seus fãs considerando dias 

e horários. 

Um indicador para avaliar como as 

mídias postadas desempenham em 

cada horário, formato e como ela é 

recebida. 

Frequência 
 A média de vezes que seu anúncio foi 

visualizado por uma mesma pessoa. 

Importante monitorar a frequência 

junto com seus resultados e com a 

pontuação de relevância, para garantir 

que as mesmas pessoas não sejam 

expostas muitas vezes aos seus 

anúncios durante uma campanha. 

Seguidores  Número de usuários que seguem o seu perfil. 

 Possível avaliar informações como 

gênero, idade, localização, seguidores 

por hora e dia. 

Impressões 
 É o número total de vezes que a sua 

publicação foi vista.  

Cada visualização contabiliza uma 

impressão, independente se o usuário 

está visualizando pela primeira vez ou 

não. 
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Engajamento 
 É o número de curtidas e de comentários que 

a sua publicação recebeu. 
Norteia o interesse e sucesso da mídia. 

Interações 

 O total de ações ocorridas em seu perfil, como 

visitas ao perfil e cliques no link da bio e 

cliques no do perfil (e-mail ou telefone).  

Quantos toques teve a sua publicação, 

incluindo cliques no link. 

Métrica importante para entender se o 

público foi direcionado para o objetivo, 

seja acessar o site, baixar um arquivo, 

fazer uma ligação e etc. 

Descoberta  
O total de contas que foram alcançadas com o 

conteúdo publicada. 

Quantos usuários viram seu conteúdo, 

importante para ver o sucesso do 

material comunicado. 

Saídas 
 Define o número de vezes que alguém saiu da 

sua história. 

Essa métrica norteia a saídas do 

conteúdo, norteia a falta de interesse. 

Respostas 
 O número de respostas que uma foto ou vídeo 

recebeu dentro do Instagram. 

Demonstra as interações diretas que 

repercutiu um conteúdo.  

Visitantes 

 São os visitantes únicos e visualizações da 

página ao longo do tempo, considerando 

dispositivos móveis e computadores. 

Norteia o acesso que sua página tem.  

Tweets  
Total de posts que seu perfil publicou no 

Twitter. 

Norteia o número de quantidade de 

conteúdo publicado na página do 

Twitter. 

Menções 
 Quantas vezes seu perfil foi mencionado por 

usuários. 

Contribui para repercussão da marca 

(página) está obtendo nas redes sociais. 

Tweet de 

destaque  

O tweet que ganhou mais impressões em um 

determinado mês. 

O conteúdo que tem mais sucesso no 

mês. 

Gostei e não 

gostei  

Resposta dos usuários aos seus vídeos com 

likes e dislikes.  

Um alto número de likes (gostei) indica 

que as pessoas estão reagindo bem e 

interessados nos conteúdos. 

Comentários 
Comentários é uma forma de entender como 

está o engajamento de seu público. 

Uma ótima forma para entender o que 

público pensa e também interagir 

diretamente. 

Compartilha

mentos 

Compartilhamentos número total de vezes que 

o vídeo foi compartilhado, em que rede social 

que foi compartilhado e a data em que ele foi 

compartilhado. 

Uma forma de entender o interesse que 

o público tem diretamente com o 

conteúdo e a repercussão que o 

conteúdo recebe.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Torres (2009) e Ribeiro (2018). 

 

Para cada objetivo definido pela revista na etapa 4 de planejamento é utilizado um 

indicador para acompanhar e avaliar o atingimento dos resultados. O processo de 
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mensuração envolve o encontro de algo a ser medido (objeto), a medição em si (produzir 

resultado) e a maneira de encontrar utilidade para o resultado (operações mediadoras) 

(HENSHAW, 2006). 

  Utilizando como exemplo a meta de “alcançar 2000 pessoas em cada publicação 

dos artigos científicos divulgados nas redes sociais”, o objeto a ser medido é o conteúdo 

(artigo científico publicado), a medição apropriada é a métrica de alcance, destinada a 

indicar o número de pessoas que visualizaram a publicação, e como resultado dessa 

medição, é possível entender se os artigos científicos publicados estão atingindo a meta 

estabelecida (alcançar 2000 pessoas). 

O acompanhamento é constante para reavaliar, testar e fazer novamente. A revista 

também pode fazer uso das informações para testar diferentes postagens, campanhas e 

estratégias. Os testes constantes permitem entender o que funciona e o que não funciona, 

para refinar a estratégia em tempo real (SEHL, 2020). Isso está de acordo com as ações 

realizadas no Caso B, como abordado pela entrevistada B.2, sendo que o plano é 

atualizado de acordo com o engajamento e interesse do público.  

Uma forma para a revista aprimorar os resultados que não estão atendendo as 

expectativas ou pensar em novas formas de potencializar os resultados é, segundo Sehl 

(2020), explorar as ferramentas de comunicação direta com os seguidores da página, 

perguntando diretamente o que público gostaria e, em seguida, se certificar de cumprir as 

sugestões feitas pelos seguidores.  

É importante destacar que as mudanças ocorrem rapidamente nas mídias sociais e 

no ambiente online. Novas redes surgem, enquanto outras passam por significativas 

mudanças demográficas. A revista também pode passar por períodos de mudança. Tudo 

isso significa que a estratégia de mídia social deve ser um documento vivo que deve ser 

analisado regularmente e ajustado conforme necessário. É importante consultá-lo 

frequentemente para manter o alinhamento do plano de mídias sociais com as diretrizes.  

O Quadro 31, desenvolvido por Hootsuite (2019), apresenta uma estrutura com as 

principais métricas de acompanhamento dos diferentes canais sociais, preenchida de 

maneira aplicada a realidade de uma revista. Segundo Sehl (2020), o modelo oferece 

espaço para acompanhar as métricas de mídia social para todas as principais redes, como 

os números de seguidores ganhos ou perdidos, engajamento, compartilhamento, 

visualizações, downloads, cliques e outros que podem ser incluídos de acordo com a 

necessidade de acompanhamento da organização.  
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Quadro 30 - Mensuração de resultados das mídias sociais 
Facebook 

Período 
Número de 

posts 

Ganho / perda de 

seguidores líquidos 
Curtidas Comentários 

Visualizações 

de página 

Visualizações de 

vídeo 
Compartilhamento 

Cliques no 

link da 

postagem 

JAN/2020 15 35 450 75 600 1000 45 350 

FEV/2020 18 50 558 108 750 380 30 120 

         
Instagram 

Período 
Número de 

posts 

Ganho / perda de 

seguidores líquidos 
Curtidas Comentários 

Cliques no link 

bio 

Visualizações da 

história 

Visualizações de 

vídeo 

Salvar 

conteúdo 

         
Twitter 

Período 
Número de 

Tweets 

Ganho / perda de 

seguidores líquidos 
Curtidas Retweets Comentários Cliques 

Visualizações de 

vídeo 

Cliques no 

link da 

postagem 

         
Linkedin 

Período 
Número de 

posts 

Ganho / perda de 

seguidores líquidos 

Visualizações de 

página 
Comentários Curtidas Compartilhamento Visitas ao site 

Cliques no 

link da 

postagem 

Fonte: Adaptado de Hootsuite (2019). 
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Na primeira coluna do exemplo foi inserido o período analisado. Essa informação 

permite, através de comparações de diferentes períodos, avaliar resultados e ações que 

possivelmente aconteceram. Por exemplo, entre janeiro e fevereiro de 2019, qual foi o 

crescimento de seguidores? Assim, a revista poderá ver no histórico das publicações, 

apresentado na etapa de auditoria, quais conteúdos converteram mais seguidores naquele 

período.  

O número de publicações permite entender e comparar o crescimento de conteúdo 

produzido pela revista e o impacto da quantidade de conteúdo atrelado a outras métricas. 

Por exemplo, a média de envolvimento nas publicações para cada conteúdo produzido. 

Apesar de fevereiro ter tido mais publicações, janeiro teve o triplo do número de 

visualizações de vídeo. Portanto, possivelmente o interesse do vídeo produzido em 

janeiro teve maior interesse do público. Esses insights e estudos de interesses por 

determinados assuntos dos seguidores, pode fazer a revista aperfeiçoar sua página e a 

produção de conteúdo gradativamente. 

Ganho e perda de seguidores é um indicador de crescimento da página. Esse 

acompanhamento avalia o número total de seguidores por período que a página vem 

atingindo e, consequentemente, ajuda a entender as ações realizadas em cada período que 

tiveram maior resultado em conversão de seguidores para poder tomar com referência.  

Curtidas, comentários e compartilhamento referem-se ao grau de participação do 

público em relação a um tema ou assunto. Esse indicador vai ajudar a revista a entender 

quais assuntos os seguidores se interessam mais, ou seja, contribui para avaliar a adesão 

aos conteúdos produzidos e ajuda a planejar os próximos. Por exemplo, um conteúdo que 

promove uma pergunta sobre a opinião dos seguidores sobre determinado assunto pode 

gerar mais comentários naquela publicação.    

Os números de cliques no link é um dos indicadores mais importantes para 

direcionar o público para uma ação, seja acessar o site da revista, fazer o download de um 

artigo publicado, se inscrever em um evento científico promovido pela revista etc. Por 

exemplo, quando a publicação da revista tem um conteúdo falando sobre um artigo 

científico e possui o link para download ou acesso ao site da revista. Essa publicação tem 

o objetivo de direcionar o público a fazer uma ação específica e contribui para avaliar o 

retorno. No caso do quadro 31, 350 pessoas clicaram nos links das publicações de janeiro.  

O histórico de conteúdos publicados no período pode nortear indagações 

importantes para futuros planejamentos de conteúdo. Por exemplo: Quais conteúdos 

tiveram maior interesse para download? Que tipo de formato (vídeo, texto, foto) foi 
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utilizado para divulgar esse conteúdo? Vale a pena investir mais no assunto de interesse? 

O interesse por esse tema se apresenta em outros períodos? São perguntas que 

contribuirão com insights para tomada de decisão dos conteúdos que serão produzidos 

nos próximos meses no plano de conteúdo.  

Independente da mensuração ou dos indicadores empregados, Lenskold (2003) 

destaca que as organizações que conseguirem dominar a mensuração e as técnicas de 

controle terão um grande potencial para crescimento nas redes sociais, especialmente para 

tomada de decisão para estratégias futuras de marketing de mídias sociais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve como objetivo geral propor um método gerencial para que um 

periódico científico brasileiro possa fazer uso do marketing de mídias sociais para 

comunicação científica. 

Inicialmente, elaborou-se uma revisão sistemática da literatura buscando 

selecionar trabalhos relevantes para embasar o referencial teórico deste trabalho, além de 

buscar trabalhos atuais e conceituados. Assim, o levantamento dos dados foi proveniente 

de quatro bases de dados científicos: Web of Science (WoS), Scopus, Scielo e Emerald 

Insight. A revisão resultou em um total de 51 trabalhos, sendo o primeiro trabalho 

publicado em 2010. É possível observar que entre 2018 e 2019 houve uma taxa de 

crescimento expressiva, representado 43% da quantidade total, comprovando a tendência 

contínua de crescimento de estudos na área.  

Os casos múltiplos permitiram situações comparativas de análise contribuindo, 

assim, para incrementar com diferentes percepções dos cenários e informações. As 

revistas possuem acesso aberto, consistência de investimentos nas redes sociais e 

presença ativa nos canais digitais, o que contribui para o acesso as informações geradas 

ao longo dos anos. As diferenças entre os perfis e áreas de estudos das revistas 

contribuíram para entender as diferenças de atuação frente a cada objetivos dos periódicos 

e a maturidade distinta na gestão do marketing de mídias sociais.  

 A Revista A, direcionada para um público de especialistas com canais de 

comunicação nacional e internacional, possui integração do planejamento de publicação 

do periódico com a divulgação nas mídias sociais, publica mensalmente novos números 

e apresenta estrato A1 no Qualis/CAPES (2013-2016) nas categorias História, Sociologia, 

Interdisciplinar e Educação; a Revista B é voltada para uma comunicação de amplo 

público acadêmico e possui uma política de visibilidade incorporada na revista como 

diretriz, publica trimestralmente novos números e apresenta estrato B2 no Qualis/CAPES 

(2013-2016) nas categorias Comunicação, Informação e Ensino; e a Revista C,  voltada 

para um público acadêmico mais especificamente de graduação, possui iniciativas em 

diferentes plataformas e procedimentos de divulgação, publica de forma contínua novos 

números e apresenta estrato B5 no Qualis/CAPES (2013-2016) nas categorias Direito e 

na área Interdisciplinar. 

A pesquisa resultou em um método de planejamento de marketing de mídias 

sociais aplicado a comunicação científica, fundamentado nos estudos dos modelos 
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publicados previamente (LI; BERNOFF, 2008; ANANDA et al., 2014; HOOTSUIT, 

2019; LANGAN; CHENG; HUNK, 2019), nos casos múltiplos aplicados nas Revistas A, 

B e C que enriqueceram com informações distintas devido as áreas de conhecimento e 

trajetórias de cada caso. 

O método proposto contempla todas as fases e etapas importantes, e que pode 

servir como guia de implementação ou ser adaptado à realidade e necessidades da revista 

científica: (i) fase de diretrizes, que norteia o alinhamento com a visão estratégica da 

revista; (ii) fase de diagnostico, voltada para a avaliação do periódico científico, 

contempla a etapa de público-alvo, com a análise e compreensão do público atual e 

público potencial, também a etapa de benchmarking, que consiste no estudo de 

referências, e a etapa de auditoria interna, que avalia os esforços já existentes nas redes 

sociais da revista; (iii) fase de objetivos, que contribui para estabelecer parâmetros para 

nortear os avanços nas redes sociais; (iv) fase de estratégia, que define as atividades e as 

ações da revista, contemplando a etapa de estratégia de conteúdo e a etapa do táticas de 

marketing de mídias sociais; e (v) fase de controle, que envolve a avaliação e mensuração 

das estratégias e táticas. 

É importante observar que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

estão transformando a forma como é o conhecimento científico é difundido, acessado e a 

forma como as revistas científicas se conectam com o público. Nesse contexto, o estudo 

realizado oferece subsídios teórico-metodológicos para que as revistas científicas possam 

adotar estratégias de marketing de mídias sociais e assim expandir o alcance da ciência. 

Vale aqui retomar que esta pesquisa buscou propor um método gerencial de 

marketing de mídias sociais para revistas científicas. No entanto, deve-se considerar a 

singularidade de cada revista, levando em consideração os objetivos definidos por cada 

periódico, a maturidade que a revista se encontra, o perfil de cada integrante e a formação 

da equipe editorial.   

Dentre as possíveis limitações da pesquisa, destacam-se: (i) o número reduzido de 

casos estudados, o que é uma limitação natural do método do caso; (ii) a impossibilidade 

de generalização dos resultados encontrados para todas as revistas científicas nacionais; 

(iii) não foi possível contemplar todas as áreas de conhecimento nos casos analisados, por 

exemplo não teve nenhum caso da área de engenharia e ciências sociais aplicadas; (iv) o 

método proposto não foi testado em campo, não foi adaptado a um periódico que possua 

uma equipe editorial pequena, nem se quer customizado a realidade das revistas de acesso 

fechado; e (v) não foi avaliado de maneira aprofundada o impacto do uso do marketing 
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de mídias sociais em termos de número de citações dos artigos da revista. 

De qualquer forma, é possível sugerir pesquisas futuras que envolvem: (i) a 

aplicação do método em mais casos de revistas; (ii) desenvolver um survey que contemple 

a análise de um maior número de revistas científicas nacionais, e se possível, cobrindo 

todas as áreas de conhecimentos; (iii) avaliar o impacto do uso do marketing de mídias 

sociais em termos de citações recebidas pelas revistas; (iv) avaliar o impacto da circulação 

do conhecimento científico por meio das altmetrics. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A- Roteiro de Entrevista 
 
 

DINÂMICA DA ENTREVISTA  

 

1. Uma breve apresentação do entrevistado; 

2. Apresentação do Termo de Anuência e do TCLE para assinatura digital/ por e-mail; 

• Termo de anuência para assinatura do editor chefe. 

• Termo de consentimento livre e esclarecido para assinatura da equipe de suporte. 

3. Explicação do funcionamento da dinâmica da entrevista;  

4. Gravação: avisar que vai começar a gravar; e 

5. Solicitação de dados de perfil dos entrevistados. 

 

Nome, área de formação e quais as principais funções que desempenha atualmente na 

revista científica? Quanto tempo de experiência profissional? Tem experiências 

anteriores com marketing? Se sim, quais? 

 
INTRODUÇÃO – CONTEXTO 

 

1. O que a revista tem feito em termos de comunicação? 

2. Como tem sido a utilização da Internet como meio de comunicação e divulgação 

da revista?  

3. Que redes/ mídias sociais são utilizadas atualmente? 

4. Quando foi criada as redes sociais da revista? Com que objetivo? 

5. Como é feita hoje a comunicação da revista nas redes sociais? 

6. Como é controlado o impacto das ações nas redes/ mídias sociais? 

7. Conhece o conceito de marketing de Mídias Sociais?  

8. Existe algum plano de marketing de Mídias sociais? 

 

PLANO DE MARKETING DE MÍDIAS SOCIAIS 

 

1. Quando e como surgiu o plano de marketing de mídias sociais? 

2. Quais objetivos do plano? Estão alinhados com os objetivos da revista? 
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3. Quais foram os passos seguidos para criação do plano? Existe algum ajuste a ser 

feito? 

4. Quem está envolvido na criação do plano? Equipe editorial, consultores, agências 

de comunicação, etc.? 

5. Esse é o primeiro? Quantos planos já foram desenvolvidos?  

 

BENCHMARKING 

 

1. Existe alguma referência de revista ou organização que segue como exemplo? De 

que forma realizam estudos de benchmarking?  

2. Como é a presença nas mídias sociais da revista e como ela se comparada às outras 

revistas? 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

3. Quais são os principais grupos-alvos que a revista pretende atingir com as suas 

publicações e iniciativas? 

4. Foi realizado alguma pesquisa e estudo de público-alvo? Como foi realizado o 

estudo? 

5. O público alvo tem seguido a revista? Quem está se conectando com a revista? 

 

MÍDIAS/ REDES SOCIAIS 

 

1. Quais os principais objetivos da revista em cada rede social? 

2. Na definição dos objetivos, existe alguma preocupação em atingir metas? Quais?  

3. Quais estratégias/ações são utilizadas para alcançar os objetivos?  

4. Existe um trabalho de editorial para o planejamento de conteúdo a ser divulgado 

em cada rede social? Se sim, como é feito esse trabalho? 

• Como são escolhidos os temas/assuntos que serão postados? 

• Como são organizados os conteúdos e publicações? 

• Com qual frequência são postados novos conteúdos? 

• Quem são os responsáveis e envolvidos? 

5. Existe um acompanhamento regular das estratégias/ ações? 
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6. Quais indicadores/ métricas são mais importantes para revista em cada rede 

social?  

7. Nas redes sociais em que revista está presente, qual a que tem tido maior 

engajamento do leitor? O que acha que contribui para esse engajamento? 

8. Quais foram as iniciativas de maior sucesso nas redes sociais? Quais conteúdos 

receberam maior retorno?  

9. Relativamente ao nível de satisfação dos leitores, existe algum acompanhamento? 

 

MELHORIAS 

 

1. Como você avalia as redes sociais da revista? 

2. De que maneira você acredita que o marketing de mídias sociais contribui para os 

objetivos da revista?  

3. Como a revista poderia melhorar o marketing de mídias sociais? 

4. Em que áreas pensam investir no futuro? E por quê? 

5. Existe alguma ferramenta que você acredita que a revista poderia utilizar para 

melhorar? 

6. Gostaria de fazer alguma sugestão ou de tratar sobre mais algum assunto referente 

ao marketing de mídias sociais? E sobre a comunicação científica? 

  



182 
 

APÊNDICE B - Termo De Anuência para Autorização de Pesquisa 
 

 
 

Universidade Federal Fluminense - UFF 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS 
Departamento de Administração e Administração Pública - VAD 
R. Des. Ellis Hermydio Figueira, 783 - Aterrado, Volta Redonda - RJ, 27213-145 
Tel: (24) 3076 8785 - marcoac@id.uff.br 

 

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Prezado(a) Sr(a) responsável pela Associação Brasileira de Psiquiatria, 

 

 Solicitamos a V. S.ª anuência para realização da pesquisa intitulada “O Processo de Uso 
do Marketing de Mídias Sociais para Comunicação Científica: Um Estudo Multi-Casos em 
Periódicos Científicos Brasileiros”, a ser realizado pelo mestrando Bruno Faria do Curso de 
Mestrado em Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa está sendo 
realizada sob orientação do Professor Doutor Marco Antonio Conejero, com o objetivo de 
contribuir para o aprofundamento das discussões sobre uso das mídias sociais no processo de 
comunicação científica.  

Neste sentido, para realização da pesquisa, será necessária a realização de entrevistas com 
colaboradores da Revista Científica, para que eles possam com base na sua opinião e vivência, 
nos ajudar a compreender sobre o referido tema. Informamos que a confidencialidade dos nomes 
dos colaboradores e da organização será mantida e os dados serão trabalhados de maneira 
consolidada, sem revelar os sujeitos. 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a resolução 
510/2016 do CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo sistema 
CEP/CONEP pois trata-se de: 

• Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  
• Pesquisa que utiliza informações de domínio público; 
• Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática 

profissional e que não revelam dados que possam identificar o sujeito. 

 Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando à 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 

Volta Redonda, RJ, 10 de junho de 2020. 

 
Prof. Dr. Marco Conejero 

Orientador da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF 
 

Bruno Faria 
Mestrado em Administração - MPA/PPGA/UFF 

– MPA/PPGA/UFF 
 
P.S.: Se concordar com os termos e condições aqui colocadas, peço que responda esse e-mail com 
o seu "De Acordo". 
  

mailto:aldaracesar@id.uff.br
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE) 

 
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “O Processo de Uso 
do Marketing de Mídias Sociais para Comunicação Científica: Um Estudo Multi-Casos em 
Periódicos Científicos Brasileiros”. Nesta pesquisa, pretendemos “compreender sobre o uso das 
mídias sociais no processo de comunicação científica”. O motivo que nos leva a pesquisar esse 
assunto é entender as novas práticas de comunicação científica que ampliam a visibilidade e o 
alcance das pesquisas realizadas e sua disseminação para a comunidade específica e sociedade 
em geral através do uso das redes sociais.  Para esta pesquisa adotaremos o seguinte 
procedimento: “Entrevista Semiestruturada”. Para participar desta pesquisa, você não terá 
nenhum custo, nem receberá qualquer benefício financeiro. Apesar disso, caso sejam 
identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à 
indenização. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar, estará livre para participar 
ou recusar-se a participar, e poderá retirar seu consentimento ou interromper sua participação a 
qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 
penalidade ou modificação na forma como é atendido(a) pelo pesquisador. Sua identidade será 
tratada com padrões profissionais de sigilo e não será identificada em nenhuma publicação. Os 
riscos envolvidos na pesquisa consistem em responder questões sensíveis e restritas à 
organização. Para amenizar os riscos mencionados, o(a) participante voluntário(a) terá garantido 
o acesso aos resultados individuais e coletivos desta pesquisa, um local reservado para a entrevista 
e a liberdade para responder as perguntas que desejar.  
 
Esta pesquisa busca contribuir com o estudo e aprofundamento das discussões de uso das mídias 
sociais no processo de comunicação científica. Os resultados desta pesquisa estarão à sua 
disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique sua participação não será 
divulgado. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 
responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo serão destruídos.  
 
Eu, ____________________________________, portador(a) do documento de Identidade 
____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e 
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 
informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo 
em participar desse estudo. Recebi, por meio desse e-mail, uma cópia deste termo de 
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 
dúvidas. 
 
Volta Redonda, 01 de Junho de 2020. 
 
P.S.: Se concordar com os termos e condições aqui colocadas, responda esse e-mail com o seu 
"De Acordo" e nos informe seu nome completo e número do documento de identidade (RG, 
Carteira de Motorista).  


