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OS VELHOS BONS TEMPOS?
   

Há alguns anos, era fácil perceber

as emoções de um consumidor.

Suas expressões faciais entregavam 

se ele estava feliz, triste, bravo, 

surpreso.  Seu semblante já revelava 

qual teria de ser a principal estratégia 

para trabalhar uma venda ou fechar 

um negócio. Mas aí veio a revolução 

digital e os clientes começaram

a ficar cada vez mais distantes –

e as negociações, consequentemente, 

mais difíceis.

Os bancos foram os primeiros a 

sentir na pele o enfrentamento 

nesse processo. Com a adesão dos 

consumidores aos caixas eletrônicos, 

por exemplo, ofertas de crédito 

passaram a depender exclusivamente 

da análise de transações passadas.

Não à toa, a NCR/Teradata – em 

parceria com a Universidade do Sul 

da Califórnia – tentou desenvolver, 

por volta do ano 2000, um projeto 

que pretendia “ler” os sentimentos 

nas faces dos usuários desses caixas. 

A ideia era garantir um processo 

mais eficiente de oferta de produtos, 

serviços e promoções.

No entanto, a quantidade de variáveis 

envolvidas era astronômica. E a 

tecnologia disponível, muito limitada.
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Avançamos? Mesmo?

Sim! Muito. “Só que a quantidade 

de variáveis explodiu ainda mais, 

especialmente com a adesão maciça

às redes sociais. As emoções agora são 

basicamente expressas virtualmente 

nos mais variados formatos como: 

comentários, posts em redes como 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, 

vídeos curtos em plataformas como o 

TikTok e muitos outros”, explica Elcio 

Santos, CEO da Always On.

Tudo isso com um detalhe: emoções são, 

por definição, dados desestruturados. 

Sem metodologias adequadas e 

ferramentas eficazes, transformá-

los em insights, que nos permitam 

identificar tendências e atuar de forma 

assertiva, torna-se uma das missões mais 

desafiadoras do mundo moderno.

“Mas, não impossível”, complementa 

o executivo, que continua taxativo. 

“Metodologias e ferramentas existem. 

Basta criar processos e desenvolver 

soluções efetivas usando dados de

Social Analytics como referência.”

Dados sociais são fontes inesgotáveis 

de informações e insights. Podem trazer 

insumos para diferentes indústrias e 

fontes diversas que vão desde pesquisas 

e o levantamento da polaridade de 

uma marca até dados que propiciam 

modelagens preditivas capazes de gerar 

previsões testáveis.
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Não entendeu? Então vamos 
descomplicar um pouco

Em todo o mundo, há empresas 

colhendo frutos valiosos das redes 

sociais, mas só porque fazem diferente 

da maioria das organizações: pensam 

no uso das redes para além da compra 

óbvia de mídia/publicidade.

Trata-se de companhias que 

entenderam o real potencial e valor

do uso estratégico da disciplina

de Social Analytics.

Como dissemos acima, dados sociais 

vêm de diferentes fontes e nas 

mais variadas formas. De forma 

explícita ou não, eles basicamente 

expressam emoções, ou seja, são 

dados desestruturados. Para organizá-

los e assim poder obter os insights 

necessários para oferecer resultados 

aos clientes, a Always On utiliza 

Data Fabric (explicaremos melhor o 

conceito mais à frente), envolvendo 

a utilização de metadados, que 

são informações sobre o contexto 

de cada dado, facilitando, assim, o 

entendimento dos relacionamentos e 

a utilidade das informações coletadas 

e processadas. Além disso, ativa 

técnicas de Inteligência Artificial para 

recomendar a próxima melhor ação 

e o monitoramento automático de 

controles de governança, entre outras 

aplicações.

Invertendo a lógica da narrativa 

tradicional, vamos mostrar como isso 

ocorre na prática, a partir da descrição 

de dois cases nos quais foram aplicadas 

estratégias e ferramentas similares às 

utilizadas na Always On.
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Em 2019, a rede de lanchonetes Popeyes 

planejou uma campanha maciça vinculada 

à TV para o lançamento do seu sanduíche 

de frango. A concorrente Chick-fil-A 

respondeu com uma ação afirmando ser a 

inventora da iguaria cobiçada pelos norte-

americanos. 

A Popeyes aceitou o desafio e, em duas 

semanas, as vendas do produto haviam 

saído do controle. A rede foi obrigada a 

parar de vender o sanduíche e teve de 

retirar as propagandas de veiculação para 

poder se reabastecer. 

Como isso aconteceu? Um simples tweet, 

respondendo à provocação da Chick-

fil-A, com uma frase sarcástica havia-se 

tornado viral. 

CASE 1
“A GUERRA DOS SANDUÍCHES
DE FRANGO”

Em um tom que refletia completamente as 

raízes sulistas da Popeyes – e a humanizava 

exatamente como o público entende a rede 

– o tweet gerou mais de 323.400 curtidas e 

86.000 retuítes. 

A continuação do caso resultou noutros 

3,3 bilhões de tweets, transformando 

o Popeyes Chicken Sandwich no novo 

produto da moda. Um fenômeno on-line.

Quando a Popeyes se sentiu preparada 

para voltar a vender o produto, a TV 

não estava mais no escopo. Na época, 

Fernando Machado, CMO global do Burger 

King e da Popeyes, disse: “normalmente 

fazemos muita TV e um pouco de digital 

para impulsionar nossos lançamentos. 

Essa experiência, de grande sucesso, não 

envolveu publicidade na TV. A abordagem 

incomum ocorrida com a ‘guerra do 

sanduíche de frango’ nos ajudará a moldar 

lançamentos futuros”. 

Este é o poder da análise de sentimento: 

encontre amor e receba amor de volta – 

multiplicado por dez.
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A Ocean Spray buscava uma estratégia para

o lançamento de sua próxima linha de bebidas

com um potencial de receita de US$ 100 milhões. 

Com o mercado de sucos matinais em declínio,

a empresa resolveu adotar outro método. 

Combinaram análise social com análise de sentimento 

e identificaram três comportamentos do consumidor

do suco de cranberry: 

– Parte dos consumidores que gostavam tinha vergonha 

de dizer porque acreditava que o consumo da bebida 

pareceria que teriam uma infecção no trato urinário; 

– O público feminino consumia fora do horário do café 

da manhã (para se reidratar após as aulas de zumba); e

– Algumas mulheres degustavam à noite, em taças, 

como um coquetel sem álcool (atraídas pela textura 

e tonalidade que remetem ao vinho ou a drinks 

alcoólicos).

Esses insights permitiram que a Ocean Spray criasse 

duas novas linhas de produtos para o consumo fora do 

café da manhã que excederam todas as expectativas 

anteriores de novos produtos. Esse sucesso não teria 

sido possível se o sentimento do consumidor em torno 

do suco de cranberry não tivesse sido explorado. 

Em outro cenário, métricas simples (como o número de 

menções) teriam sido entregues à marca. Por exemplo, 

o quanto se falava sobre a Ocean Spray e/ou sobre

o seu suco de cranberry, o que sinaliza a importância

de as empresas dominarem seu sentimento social,

em todos os níveis de suas análises.

CASE 2
O AMOR PELO SUCO 
DE CRANBERRY

B

C

A
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Para a tradução desses sentimentos – 

processo definitivo para o sucesso de 

criação de marca, jornada do cliente, 

desejos, atitudes, sentimentos, dentre 

outros – nós, da Always On, utilizamos 

uma arquitetura e um conjunto de 

serviços conhecida como Data Fabric

ou Malha de Dados.

A solução garante o fornecimento de 

recursos consistentes em todos os 

endpoints no contato do consumidor. 

“Nos permite simplificar e integrar o 

gerenciamento de dados no formato em 

que chegarem, incluindo arquivos de 

documentos, resultados de pesquisas, 

postagens de blogs, comentários de 

mídias sociais e avaliações de clientes 

– de onde estiverem armazenados – na 

medida em que oferece serviços de dados 

em nuvens híbridas”, explica Santos.

COMO USAMOS UMA 
MALHA DE DADOS PARA 
AQUECER OS NEGÓCIOS 
DE NOSSOS CLIENTES

PARA CHEGARMOS A RESULTADOS IGUAIS 
AOS DOS CASES MENCIONADOS ACIMA, 
DESENVOLVEMOS 4 PASSOS FUNDAMENTAIS 
PARA A ESTRUTURAÇÃO DE SUA  
ESTRATÉGIA DE SOCIAL ANALYTICS

1
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A experiência da Always On envolve

os mais diversos setores: financeiro, 

varejo, companhias aéreas, saúde,

e muitos outros. Por isso, vamos 

mostrar como isso se faz na prática. 

Abaixo, as etapas iniciais para 

transformar dados não estruturados 

em sua forma estruturada, a fim de 

garantir que os executivos da nossa 

carteira de clientes tomem decisões

de negócios mais inteligentes. 

2 GARANTINDO MAIS VALOR PARA
OS NEGÓCIOS: PASSO A PASSO
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EXTRAÇÃO

Uma vez que os dados são recebidos, 

a descoberta de termos importantes 

dentro das mensagens é o primeiro passo 

para a interpretação. Podem ser palavras, 

frases ou informações para realizar a 

análise. Por exemplo, três respostas de 

um cliente, em um dado momento, podem 

ser interpretadas da seguinte maneira. 

A primeira resposta diz “o produto deve 

ter características XYZ”. A segunda 

resposta espera que o produto “seja 

caro”, enquanto a terceira resposta prevê 

que “o preço deve estar entre a/b”. As 

palavras sublinhadas nas três respostas 

acima são os sentimentos do consumidor 

que constituem a base de nossa análise.

AGRUPAMENTO E MARCAÇÃO

Depois de identificadas as palavras, 

o próximo passo é agrupá-las em 

características semelhantes, a fim 

de reduzir os dados para facilitar a 

interpretação. Neste momento, as 

palavras são marcadas com códigos 

para entrada e análise estatística. 

As duas etapas acima convertem 

os dados brutos em categorias que 

se tornam a força vital de qualquer 

análise. Os padrões que saem 

dos dados oferecem informações 

importantes sobre clientes, produtos 

e organizações. De acordo com 

pesquisa promovida pela IDC, os dados 

estruturados representam apenas 20% 

das informações disponíveis para uma 

organização, e 80% de todos os dados 

não são estruturados.
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Promover os princípios de qualidade da 

sua marca costumava ser o suficiente para 

vender produtos. Mas, com a tecnologia 

nivelando a produção, o foco passou a ser o 

consumidor, e a escuta social é o primeiro 

passo para entender quem é o seu público e 

o que ele deseja.

Tais fatores – aliados ao surgimento das 

mídias sociais – comprometem quaisquer 

esforços de marketing não baseados 

em conexões humanas descobertas por 

análises precisas, porque essas plataformas 

funcionam como uma espécie de 

playground de seus usuários. Desta forma, 

as marcas precisam obedecer às suas 

regras. 

Interações devem ser humanas, autênticas, 

pessoais e convidativas. E essa é uma boa 

notícia, porque todas as informações do 

consumidor que você teria de pedir antes 

do advento das interações agora estão 

disponíveis gratuitamente, on-line. Você 

simplesmente precisa das ferramentas 

certas e de um pouco de know-how para 

extrair seus tesouros. 

ESCUTA SOCIAL3
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Abandone qualquer noção de discriminação 

demográfica como o fim de tudo. Quando 

você promove o mercado para um segmento 

de mulheres com idades entre 25 e 34 anos 

supondo que todas têm os mesmos interesses, 

você não está apenas rejeitando as demais 

que julgam não se enquadrar nesse perfil.  

Certamente, não está nem abordando grande 

parte do seu verdadeiro público. 

Por isso, use os dados demográficos como 

estrutura para iniciar sua pesquisa e ajuste 

seu pensamento à medida que descobrir 

discrepâncias dentro da maioria dominante. 

Você vai poder explorar interesses, 

profissões, etnias, termos biológicos e 

muitas outras coisas com as quais essas 

pessoas se identificam. Mas isso é ainda

um ponto de partida.

Valores discrepantes irão se tornar

visíveis conforme você “escuta” as 

informações psicográficas, e isso

é o mais importante agora.
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GERE DADOS PSICOGRÁFICOS

Dados psicográficos compreendem 

opiniões, atitudes e comportamentos

dos consumidores. 

EXPLORE SEGMENTOS SOCIAIS

Não há limites para os segmentos que 

você pode explorar e descobrir. Conforme

você vai criando segmentos de público, 

você precisa se conectar com a emoção

do consumidor. A ideia é entender e 

apelar para suas paixões mais profundas.

SURFE NOS CANAIS

Você não pode presumir quem é seu 

público e onde ele adora interagir.

Mas também não pode alcançá-lo 

se não souber onde ele está.

SEJA ESPECÍFICO

Determine sempre quais são seus 

nichos de público para agir nos lugares 

certos. Você também deve segmentar os 

influenciadores – é sobre estar onde

seu público-alvo está e onde estão

os influenciadores. 

SEGMENTE OS CONTEÚDOS

O canal que você escolher deve orientar

o tipo de conteúdo que você oferece.

Isso é de grande importância para atrair

a atenção dos consumidores e interagir

de forma assertiva com eles.

B

C

D

E

A
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Costuma ser um desafio, mas medir o Retorno 

sobre o Investimento (ROI) das ações é 

absolutamente necessário para garantir 

progressos significativos. Não há caminho fora 

dele para saber se você está na trilha certa, ou se 

precisa de correções para atingir seus objetivos. 

Para complicar, o ROI não é algo singular que 

todas as marcas medem igualmente. É uma 

medição altamente subjetiva e totalmente 

dependente do que você deseja realizar.

Antes de medir qualquer coisa, você deve 

determinar o que deseja medir – e por quê.

4 O DESFECHO DE OURO: MEÇA O ROI!
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PARA DESCOMPLICAR, VAMOS SUGERIR

ALGUMAS PERGUNTAS QUE DEVEM SER FEITAS

Você está tentando aumentar o engajamento 

social para impulsionar as vendas? 

Você espera aumentar o nível

de experiência do cliente on-line e off-line?

Você está procurando medir os

resultados de uma única campanha? 

Você quer melhorar a saúde da marca 

reformulando o atendimento ao cliente? 

Você precisa de ideias para novos produtos? 

Você está buscando mais influenciadores

para ampliar o conhecimento da marca?

Você está trabalhando para entender

de onde está fluindo a consciência do

consumidor sobre sua marca?

2

4
3

5
6
7

1
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B

C

A

A CONCLUSÃO É ÓBVIA

– Identifique o objetivo ou os objetivos de maneira muito 

específica e determine o que é sucesso para você. Esteja 

preparado para distinguir a raiz de cada flutuação significativa 

nas menções, conforme você avança. 

A melhor maneira de acompanhar o progresso é sabendo por 

onde começou, portanto, adicione-o à sua lista de “tarefas 

obrigatórias".

– Audite sua linha de base: é necessário estabelecer métricas 

de linha de base para saber onde você ganhou ou perdeu. Com 

os objetivos em mente, é preciso registrar onde a marca está 

agora, o que pode ser feito com ferramentas organizacionais, 

até mesmo em uma planilha de Excel. 

– Entenda o porquê de tudo: para começar, é preciso entender 

que Social Analytics tem a ver com todo o negócio e não apenas 

com os perfis sociais. Daí o “porquê” ser tão importante. 

– Descubra temas relacionados semanticamente: em geral, 

exige o uso de Inteligência Artificial. O fato é que é importante 

identificar temas relacionados semanticamente com as marcas. 

As ferramentas revelam uma variedade de possibilidades 

desconhecidas. 
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Por fim...
Redes sociais são fundamentalmente tecidos de dados vivos em função

da quantidade de metadados e informações que vêm dali o tempo inteiro.

Entender esse contexto e aplicá-lo em uma estratégia mais abrangente, na qual

o Social Analytics se torna essencial, colabora para evitar ciladas como a compra 

de ferramentas de Social Listening que estejam desconectadas da estratégia 

corporativa.

“Saber se estão falando bem, mal, ou se sua marca é indiferente para o público é o 

primeiro passo. Mas, é só o primeiro passo. Há muito a ser explorado no universo de 

Social Analytics, e essa busca, sim, pode colaborar para que você ofereça experiência 

total a seus clientes, usuários, além de ganhos corporativos, afinal: são os fenômenos 

sociais que impactam o dia a dia das empresas, logo, não há motivo algum para 

desconsiderá-los, on-line ou off-line. And the life goes on...”, finaliza Santos.
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