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Todas as ações, sejam elas empresariais ou pessoais, nascem com o planejamento.  Planejar significa 

acumular energia que, quando liberada, tende a gerar resultados direcionados e assertivos. Contudo, 

os passos e  técnicas de planejamento digital possuem suas peculiaridades. Desenvolver estratégias 

orientadas para a marca é fator fundamental de diferenciação e sucesso no projeto. Cada marca 

possui diferentes atributos, pontos de contato, razões para acreditar, e, acima de tudo, sinergia entre 

estas dimensões. Abaixo descrevo um modelo de posicionamento de marca simplificado.  

Pontos de paridade: 

Vamos tomar com exemplo o telefone celular. Pense por um momento na seguinte questão: O que 

todos os celulares (atuais), que você conhece, têm em comum? Você pode responder algo como, 

fazem e recebem ligações, possuem câmera fotográfica, conexão com internet, touch screen etc. 

Cada um destes atributos descreve o que o consumidor entende por ser um celular. Portanto, pontos 

de paridade, definem em que categoria de produto a marca está inserida, facilitando a rápida 

compreensão do consumidor, ajudando-o caminhar cognitivamente para o próximo passo da 

comunicação. 

Ponto de diferença 

O ponto de diferença nada mais é do que o diferencial que o produto possui em relação aos outros 

produtos dentro de uma determinada categoria . Ou seja, os pontos de diferença são aqueles atributos 

que se destacam entre os pontos de paridade da categoria em que a marca está inserida 

competitivamente. Um celular que possui, além de todos os atributos comuns da categoria, uma 

resolução maior de câmera fotográfica, pode ser considerado um ponto de diferença. A grande 



questão é, por quanto tempo? Caso o ponto de diferença seja simples de copiar, como uma maior 

resolução de câmera, rapidamente este se torna um ponto de paridade,  iniciando assim um novo 

ciclo de inovação competitiva. Ou seja, quanto maior o diferencial do produto, maior a dificuldade 

que a concorrência terá para alcançar tal diferencial. Note que um grande número de marcas vende 

pontos de paridade como sendo pontos de diferença, ou seja, diz que possui um diferencial, mas na 

verdade, é quase idêntica a outras da mesma categoria no mercado. 

Razões para acreditar 

Além de evidenciarem os pontos de diferença e tornarem os mesmos verdadeiros e inquestionáveis, 

as razões para acreditar descrevem o real valor que tais pontos possuem para seu consumidor. Um 

ótimo exemplo é a Dove. Durante muito tempo a marca utilizou um ótimo exemplo de "razão para 

acreditar"  no ponto de diferença por meio do contraste "antes e depois". Para justificar maior nível 

de hidratação, a marca constantemente veiculou mensagens como no exemplo: 

 

Desta forma, o consumidor poderia verificar, por meio do teste realizado, a diferença no resultado do 

uso do produto em um pedaço de papel bem fino (que representa pele) antes e depois do uso do 

sabonete Dove.  A marca fez este tipo de comunicação de tal forma que hoje não é necessário reiterar 

a mensagem, pois entende-se muito bem os principais benefícios do sabonete, a "hidratação". 

Com a clara descrição destas três etapas, temos uma declaração do posicionamento de marca forte, 

com foco na diferenciação. Não se trata de uma regra mas, quanto maior a dificuldade para descrever 

tais atributos, maior é a incerteza do gestor em relação ao posicionamento da sua marca. Tais 

definições direcionam todas as estratégias de engajamento e de conteúdo em ambiente digital. Os 

termos, os posts, as imagens e as mídias digitais serão definidas por meio deste mapa semântico da 



marca (pontos de paridade, pontos de diferença e razões para se acreditar). Tal mapa orienta 

as  opções estratégicas em cada um dos pontos de contato descritos abaixo: 

 

Abaixo vemos os três níveis de engajamento digital. O mapa define os principais enfoques 

estratégicos que podem ser incorporados pela marca, em diferentes momentos da maturação da 

mesma nas mídias sociais. Note que as três etapas são avaliações quantitativas da presença da 

marca, como número de fans, seguidores, menções, conexões e visualizações que a marca possui no 

ambiente digital. Avaliações mais profundas e qualitativas são analisadas em outro momento do 

planejamento digital. 

 1 Foco no reconhecimento  



 

 Trazendo mais pessoas para seu ambiente digital  

Neste nível estratégico o foco principal é desenvolver maior número de seguidores e 

compartilhadores de conteúdo. Aqui, sua página provavelmente está sendo iniciada ou 

reposicionada. A avaliação principal é o número de seguidores, fans e menções. Se há poucos 

seguidores e reduzido número de compartilhamento (o número vai depender de cada negócio) então, 

o aumento da abrangência e a qualidade do conteúdo da marca, em ambiente on-line, será seu 

principal objetivo. Poucas informações ou dados estatísticos sua marca possui do ambiente neste 

momento, o que limita suas decisões tornando-as, neste caso, mais intuitivas que fundamentadas. Por 

esta razão o foco recairá no aumento de fans e seguidores que gerem dados e informações (não 

qualquer tipo seguidor ou fans, mas sim, os que fazem parte do seu público-alvo). Passados 3 meses, 

em média, haverá informações sobre quais tipos de ação geraram maior resultado entre o público 

participante, possibilitando o início do planejamento com foco na conversão. 

2 Foco na conversão (converter maiores contatos) 

O foco principal neste nível estratégico é o número de conversões, (compartilhamento, contato, 

pedidos de orçamentos, compras resultantes das ações em redes sociais). A página pode ter boa 

presença, mas as conversões não se apresentam satisfatórias. Estratégias de engajamento devem ser 

enaltecidas. Enquanto no reconhecimento o foco é no desenvolvimento das mídias ou canais digitais, 

aqui o foco é na classificação dos dados históricos para a construção de conteúdo estratégico e 

geração de leads. 

3 Foco na manutenção e multiplicação 

Notamos aqui que a marca já alcançou boa presença e bons níveis de engajamento e conversão. 

Neste nível o gestor de redes sociais sabe o que gera e o que não gera resultados. Processos criativos 

de multiplicação são fundamentais. Novas ferramentas e aplicativos são fortemente considerados. 

Testes A/B são constantemente utilizados para verificar quais ações inéditas funcionam ou não. 

Neste estágio a marca deve investir em inovação. Marcas bem posicionadas podem utilizar suas 



redes para manter relacionamento com seus consumidores antes, durante e depois do processo de 

venda. Em mercados B2B, onde os ciclos de venda tendem a ser mais longos, a mídia social fornece 

uma ótima opção para a manutenção deste ciclo. 

 

Para cada um dos níveis há diferentes estratégias, diferentes números de postagens e distintos tipos 

de conteúdo a serem publicados. 

Traçar o mapa semântico da marca com o posicionamento e o enfoque estratégico é fundamental 

para qualquer planejamento de marketing digital.  Portanto,  dois passos fundamentais devem ser 

seguidos ao  traçar os objetivos e metas digitais: declaração do posicionamento de marca e o 

enfoque estratégico. E nunca esqueça de se perguntar: em qual nível minha marca está? 
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