
24 de Setembro de 2016

Gestão e curadoria de conteúdo

www.carolterra.com.br

Carolina Terra

III Encontro de Blogueiros e Ativistas 

Digitais da área da Saúde

1



Carolina Frazon Terra é formada em Relações Públicas pela

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

(UNESP/Bauru), especialista em Gestão Estratégica de

Comunicação Organizacional e Relações Públicas, doutora e

mestre em Interfaces Sociais da Comunicação, ambas pela

Escola de Comunicações e Artes da USP. Faz parte do grupo

de pesquisa Com+, como pesquisadora sênior.

Iniciou sua carreira em Bauru, atuando em empresas como

FIAT e Associação Hospitalar de Bauru. Atuou como Relações

Públicas da Vivo, foi coordenadora de comunicação

corporativa do MercadoLivre, diretora de Mídias Sociais da

Agência Ideal e gerente de mídias sociais da Garoto/Nestlé.

Atualmente, trabalha com consultoria de mídias sociais

para diversas empresas e agências de comunicação.

Além disso, é docente para diversos cursos de pós na ECA-

USP, FIA e FAAP, em São Paulo.

É autora dos livros Blogs Corporativos (Difusão Editora),

Mídias Sociais...e agora? (Difusão Editora e Editora Senac

Rio) e editora dos blogs RPalavreando

(http://rpalavreando.com.br) e Relações

(www.blogrelacoes.com.br).
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http://rpalavreando.com.br/
http://www.blogrelacoes.com.br/


Gestão e curadoria de conteúdo (1) e Redes Sociais 

para distribuição de conteúdo (2)

Parte 1

•Introdução ao tema

•“Exercícios” práticos de gestão de conteúdo

•Políticas e diretrizes de conduta em mídias sociais

•Abordagem paga

Parte 2

•Influência e o novo consumidor social

•A importância do uso das redes para a disseminação de conteúdo
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Parte 1
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A comunicação mudou
E o reinado está cada vez nas mãos dos consumidores

Facebook
Instagram

Twitter
Youtube

WhatsApp



Presença online
7
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Fonte de confiança nos formatos de comunicação
Mídia espontânea e própria tem maiores graus de confiança

Fonte: GLOBAL trust in advertising and brand messages. Setembro de 2015. NIELSEN GLOBAL ONLINE CONSUMER SURVEY. Disponível 
em: http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-global-trust-in-advertising-report-september-
2015.pdf. Acesso em 29/02/2015.
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Conteúdo



Como ser curador de conteúdo
As três premissas básicas
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• Pesquise: identifique, siga e acompanhe as melhores fontes geradoras de 
conteúdo da sua área

• Contextualize: dê sentido ao conteúdo de acordo com o perfil do seu blog 
e da sua audiência
• Adapte a linguagem; mescle conteúdos e até ofereça novos pontos de vista

• Compartilhe: oferecer conteúdo de valor para o seu público. 



Mão na massa!

WhatsApp pode ser um problema ou uma solução 
tanto para médicos quanto pacientes. Como 
aproveitar a informação nas propriedades digitais 
de vocês?

Fonte: http://vejasp.abril.com.br/materia/medicos-pacientes-whatsapp. 
15/07/16. Acesso em 10/08/16.
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http://vejasp.abril.com.br/materia/medicos-pacientes-whatsapp


Lição aprendida. 

• Não reproduza apenas a matéria
• Coloque uma análise
• Mostre casos interessantes
• Mencione a matéria como 

referência/fonte
• Use imagens impactantes 
• Não se comprometa recomendando 

medicamentos
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Mão na massa!

Minha audiência procura mais informações sobre como fazer exercícios físicos para 
portadores de Artrite Reumatóide. Como orientar? Que dicas posso dar?
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Lição aprendida. 

• Pense em formatos curtos e envolventes
• Infográfico?
• Vídeo-depoimento?
• Vídeo ilustrativo e de orientação?
• Post no blog?
• Transmissões ao vivo?
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Preste serviço ao consumidor/fã/usuário
Ensine, estimule, inspire
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https://twitter.com/Oreo/statuses/393383881711575040
https://twitter.com/Oreo/statuses/393383881711575040


Preste serviço ao consumidor/fã/usuário
Ensine, estimule, inspire
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Diretrizes de Mídia Social Online, BASF, 2010
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Manual de padronização
No caso de ter mais gente escrevendo para as iniciativas digitais



E externamente? Comentários de usuários? 
Resguarde-se: Tenha uma política de comentários em suas propriedades digitais

19

Fonte: http://pt.slideshare.net/MinSaude/poltica-de-
segurana-da-participao-dos-internautas-52634451

Fonte: 
https://www.facebook.com/minsaude/info/?entry_point=p

age_nav_about_item&tab=page_info

1
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• Postar comentários negativos sobre o colegas, organizações, eventos

podem gerar mal estar

• Comentar questões privadas da organização em fóruns públicos

• Oferecer muita informação sobre vida pessoal e atividades de lazer

• Publicar fotos se expondo em demasia
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Cuidado com o que posta
Comentários ácidos podem representar o fim de um relacionamento com 

marcas e instituições



• Que dados serão removidos, ocultados, editados

• O que é válido

• Que tipo de linguagem é tolerada

• O que será e o que não será respondido

• Posturas esperadas

• Canais de contato, SAC, atendimento, bem como horários

Política externa ideal
Oferece diretrizes aos usuários de mídias sociais
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Abordagem paga:
possibilidades

• Post pago

• Publipost

• Participação em eventos pagas

• Curadoria de eventos

• Curadoria de conteúdos
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Formato:
abordagem paga

Fonte: http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-
noticias/tecnologia/2014/02/14/sem-alerta-post-pago-no-instagram-
pode-render-multa-e-abalar-credibilidade.htm
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Sephora
Polêmica sobre post pago foi parar no Conar
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http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/08/28/Sephora-reacende-polemica-do-post-pago.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mmbymail-geral&utm_content=Sephora+reacende+pol%C3%AAmica+do+post+pago
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/08/28/Sephora-reacende-polemica-do-post-pago.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mmbymail-geral&utm_content=Sephora+reacende+pol%C3%AAmica+do+post+pago


Curadoria de conteúdo
Dove contrata influenciadoras para live em seus perfis de FB para debater cabelos
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Fonte: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/07/11/dove-
promove-acao-com-influenciadoras-digitais.html



Pugliesi
Acusada pelo CONAR de publicidade 
disfarçada
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Fonte: http://vejasp.abril.com.br/materia/conar-adverte-
gabriela-pugliesi-por-publicidade-ilegal



Gabriela Pugliesi
Posts pagos não identificados
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https://instagram.com/p/7IcmarKo2G/?taken-by=gabrielapugliesi
https://instagram.com/p/7IcmarKo2G/?taken-by=gabrielapugliesi


Bruna Vieira (Depois dos Quinze)
Posts pagos com identificação: uso da #publipost
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https://instagram.com/p/65pxbjLti7/?taken-by=depoisdosquinze
https://instagram.com/p/65pxbjLti7/?taken-by=depoisdosquinze
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Parte 2



Por que os formadores de opinião online?
O Que os fazem influentes?

Fonte: baseado em
http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/luis_bettencourt_moniz/detalhe/quando_os
_influenciadores_passam_a_ser_bloggers.html

- Identificação. Primeiro, os conteúdos são feitos de 
consumidores para consumidores, de cidadão comum 
para cidadão comum.

- Linguagem simples e direta. 

- Relatam experiências, utilização do produto, os prós e 
os contras, sugestões de melhorias.

- Estão abertos aos comentários dos seguidores. Há 
participação. Há opinião individual e em comunidade. 

- Frequência elevada de publicação. Regularidade 
permite criar audiências leais.

- Ligação às redes sociais amplifica a mensagem, 
aumenta os seguidores e a 
partilha/compartilhamento.
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Como se destacar
31

• Ser reconhecido e/ou gerar alcance

• Torne-se FONTE de informação e referência sobre o
tema que defende

• Criar conteúdo que repercuta entre os
seguidores/assinantes/fãs
o Busque conhecimento baseado em fatos e estudos
o Acrescente a sua opinião, mas não sob a forma de

achismo
o Promover as suas ideias, escrever artigos, trabalhar os

seus perfis nas redes sociais, criar uma comunidade para
testar as suas ideias e receber feedback

• Diferenciar-se de outros blogueiros, influenciadores e
concorrentes de sua área de atuação

• Manter relacionamento com a audiência e com
outros influenciadores



Está em um evento? Algo interessante?
Pense em compartilhar via Periscope, Snaphat, Instagram, Twitter...

Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/cursos-e-eventos/50091-2-encontro-pacientes-e-blogueiros-de-esclerose-multipla-um-novo-olhar
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Está em um evento? Algo interessante?
Pense em compartilhar via Periscope, Snaphat, Instagram, Twitter...

Fonte: http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/tocha/noticia/2016/05/rio-2016-usa-celebridades-da-internet-para-atrair-publico-jovem-para-os-
jogosss.html
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Faça transmissões em tempo real
Use o Periscope do Twitter ou Hangout do Google

Como usar o Periscope
Dicas para usar o Periscope

Como fazer um hangout
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http://tecnologia.umcomo.com.br/articulo/como-funciona-o-app-periscope-19320.html
http://socialmediatips.com.br/marketingdigital/5-dicas-para-voce-usar-o-periscope-para-seu-negocio/
http://www.google.com/intl/pt-BR/+/learnmore/hangouts/onair.html


Assunto bombando nas redes?
Aproveite o contexto e surfe nessa onda
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https://www.facebook.com/McDonaldsBrasil/photos/pb.287927677912456.-2207520000.1473958888./1193243684047513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/McDonaldsBrasil/photos/pb.287927677912456.-2207520000.1473958888./1193243684047513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bobsbrasil/photos/a.234186663258320.70180.226077797402540/1270848022925507/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bobsbrasil/photos/a.234186663258320.70180.226077797402540/1270848022925507/?type=3&theater
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Assunto bombando nas redes?
Aproveite o contexto e surfe nessa onda

https://www.facebook.com/BurgerKingBrasil/photos/a.219816611374014.55564.209999859022356/1203060663049599/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BurgerKingBrasil/photos/a.219816611374014.55564.209999859022356/1203060663049599/?type=3&theater
https://www.facebook.com/redegiraffas/posts/10153859149292606
https://www.facebook.com/redegiraffas/posts/10153859149292606


Real time da polêmica
Lanchonetes disputam nas mídias sociais e a Fiat aproveita o contexto
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https://www.facebook.com/fiatbr/photos/a.167936713261307.45563.155997261121919/1104873006234335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fiatbr/photos/a.167936713261307.45563.155997261121919/1104873006234335/?type=3&theater


Real time da polêmica
Lanchonetes disputam nas mídias sociais e marcas entram na “conversa”
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https://www.facebook.com/philipsbrasil/posts/1210907152305171
https://www.facebook.com/philipsbrasil/posts/1210907152305171
https://www.facebook.com/pizzahutbrasil/photos/a.199183133448266.49168.170214476345132/1285722118127690/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pizzahutbrasil/photos/a.199183133448266.49168.170214476345132/1285722118127690/?type=3&theater
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Site: ponto central
Redes sociais: divulgação, relacionamento e interação

• Site com 
características 
sociais, interativas e 
dialógicas

• Réguas de 
compartilhamento

• Redes sociais servem 
como 
disseminadoras dos 
conteúdos do site
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A depender do seu conteúdo...
...a rede social pode ser a que mais atrai seguidores e audiência

• Instagram é a rede de maior destaque para o perfil “Receitas em 15 segundos”, porém o 
influenciador possui divesos canais para reproduzir seus conteúdos
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Use outras redes para atrair audiência
Instagram é ótima plataforma para boas imagens
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Esteja antenado às plataformas de sua audiência
Min. Da Saúde transmite, ao vivo, via Periscope, opinião sobre uso do narguilé

• Presencialmente, a 
imprensa.

• Online, quem quiser 
participar e debater!
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https://twitter.com/minsaude/status/639510703100010496
https://twitter.com/minsaude/status/639510703100010496


Seja fonte de referência 
Reúna conteúdos de interesse para a sua audiência
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Monte um mailing
Organize uma lista de quem consome seu conteúdo e relacione-se 
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Atenção às imagens
Uma boa imagem atrai pessoas para o seu conteúdo 
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Fonte: https://catracalivre.com.br/geral/dica-
digital/indicacao/20-sites-para-baixar-imagens-
gratuitamente/

Fonte: 
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/conh
eca-os-dez-melhores-bancos-de-imagem-gratuitos.html



Tirou uma boa foto? Precisa editá-la?
Existem ferramentas gratuitas de edição de imagens
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Fonte: 
http://www.tecmundo.com.br/imagem/110
3-os-melhores-programas-para-
imagens.htm

Mais: Como fazer 
montagens com 
fotos

http://www.photoshoponline.blog.br/2013/11/28-sites-para-fazer-montagem-de-fotos-online.html


Faça pequenos vídeos
Convide sua audiência para acessar conteúdos
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https://www.facebook.com/video.php?v=733491003407955&set=vb.159354314154963&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=733491003407955&set=vb.159354314154963&type=2&theater


Faça pequenos vídeos
Convide sua audiência para acessar conteúdos
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Use ferramentas de transmissão em tempo real
Jornal da Band passa a transmitir ao vivo via Facebook
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Fonte: https://www.facebook.com/jornaldaband/videos/510263682511722/



Aproveite as redes para divulgar diversos conteúdos
Use o recurso de cross media: uma plataforma chama a atenção para a outra
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Fonte: Vejinha SP, 24/05/15

Veja SP
Periscope é usado para gerar curiosidade no usuário e levá-lo a comprar a revista
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Use seus canais
Para amplificar seus conteúdos, esclarecer, tirar dúvidas, se fazer presente

Fonte: 
http://www.heineken.com/br/pt/d
ogfightingrumours.aspx
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Seja relevante e interessante para a sua audiência
Seja presente, use linguagem acessível, crie conteúdos de fácil viralização

https://www.youtube.com/watch?v=gx605uIZ2Gk
https://www.youtube.com/watch?v=gx605uIZ2Gk
https://www.facebook.com/magazineluiza/photos/a.244447982255072.70638.133378606695344/1271360679563792/?type=3&theater
https://www.facebook.com/magazineluiza/photos/a.244447982255072.70638.133378606695344/1271360679563792/?type=3&theater
https://www.facebook.com/magazineluiza/photos/a.244447982255072.70638.133378606695344/1273818359318024/?type=3&theater
https://www.facebook.com/magazineluiza/photos/a.244447982255072.70638.133378606695344/1273818359318024/?type=3&theater
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Publis devem ser identificados
Para que seu leitor não se sinta enganado
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Como gerenciar uma crise nas redes sociais (Mauro Segura)
Blog Comunicação e Crise

Referências
Para se aprofundar

http://casosmedialab.espm.br/
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/ponto_de_vista/2013/06/07/Como-gerenciar-uma-crise-nas-midias-sociais.html
http://www.comunicacaoecrise.com/site/index.php


Referências de leitura
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http://midiassociais.blog.br/2012/01/16/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais-ebook-organizado-pelo-tarushijio/
http://midiassociais.blog.br/2012/01/16/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais-ebook-organizado-pelo-tarushijio/
http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/e-books/cmktdigitais2011.pdf
http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/e-books/cmktdigitais2011.pdf


Referência

Fonte: http://www.slideshare.net/tarushijio/ferramentas-de-mensuracao-e-analise
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Referência

Fonte: http://www.abradi.com.br/wp-content/uploads/2011/09/GuiaABRADiLivro_final_3.pdf.
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Referência
61

Fonte: https://www.youpix.com.br/como-ganhar-dinheiro-na-internet-sem-depender-de-marcas-2ddea9dbf0f1



Referência
62

Fonte: http://www.slideshare.net/danirodrigues/1-pesquisa-sobre-producao-de-conteudo-para-marcas-no-brasil-jull2015
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