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RESUMO

O presente trabalho foi realizado ao longo do semestre com a turma da disciplina de Mídias Digitais. Os alunos realizaram um seminário sobre 
Métricas de Redes Sociais, onde buscavam estudar uma ação dentro de um canal de rede social, podendo ser Facebook, Instagran, Twitter ou 
YouTube. A partir da inserção da ação na rede escolhida, os grupos de alunos deveriam realizar suas métricas e análises a partir de uma das 
ferramentas a seguir, respectivamente, Google Analytics, Quintly ou Buffer, além da exploração das métricas nativas de cada rede. Observa-se a 
importância da mensuração de resultados para marcas e empresas presentes nas redes sociais e como a atividade vem se tornando cada vez mais 
sofisticada e complexa. O estudo reflete a necessidade de resgatar os conceitos de mídias digitais a partir de vários autores e realizar a 
mensuração de uma ação realizada numa das Redes Sociais a partir de indicadores como Base de Relacionamento (relacionadas à quantidade de 
usuários), Alcance (relacionado a quantas pessoas são impactadas pelo seu conteúdo em ações nas redes sociais), Engajamento (representa o 
envolvimento do público com o conteúdo, ação ou página, Atendimento (refere-se as marcas presentes no ambiente digital devem estar abertas e 
jamais ignorar sugestões, reclamações e dúvidas de seus públicos) e Transações (refere-se as atividades realizadas por meio de recursos que não 
são nativos das redes sociais). A atividade iniciou final de fevereiro, sendo concluída final de abril de 2018. Os resultados foram impressionantes, 
por exemplo, uma equipe anunciou a ação “Musa Santa Maria Bulldogs”, cujo objetivo era expandir a divulgação do time de rugby na cidade de 
Santa Maria-DF, para torná-lo mais conhecido, além de trazer visibilidade para o mesmo, possibilitando assim a aquisição de patrocínios. A ação 
obteve 7165 visitas orgânicas, ou seja, sem a utilização de recursos pagos. Obtiveram um alcance de 4451 visitas. Como resultado, perceberam 
um aumento significativo de seguidores em 02 meses, 1.411seguidores. Após a mensuração através das ferramentas nativas do Instagran, foram 
estudar e aplicar nesta ação a ferramenta Buffer, que é uma espécie de automatizador de posts das redes sociais, onde é possível agendar 
publicações no Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ e App.net, e ainda definir o horário e frequência das postagens. A ferramenta tem versões 
web e móvel, além de contar com extensão para Chrome. Uma vez conectada a conta, o usuário clica na aba “Content” e inclui na fila os posts 
que deseja compartilhar ao longo da semana. Depois basta ir até “Schedule” e determinar em quais dias e horários os conteúdos serão liberados. 
É possível postar de zero a oito vezes ao dia, durante toda a semana ou em dias pré-determinados. Vale lembrar, que é necessário dar permissão 
para que o aplicativo faça postagens nas redes sociais, caso contrário a mensagem irá falhar. Na guia “Analytics” localizam-se as estatísticas sobre 
a repercussão de suas postagens. Com a licença gratuita, ficam disponíveis informações básicas, como número de comentários e curtidas no 
Facebook ou retuítes, favoritos e menções no Twitter. O Buffer tem aplicativos para Android e iOS, que dão acesso às mesmas funcionalidades 
que a versão online. Ele também conta com uma extensão para Chrome, que exibe uma caixa para inserção e agendamento rápidos de conteúdo 
e um botão na interface das redes sociais. O plugin também funciona como atalho para ir à página do gerenciador de mídia social. Como a 
ferramenta ajudou o grupo? Ela é particularmente útil para gerar engajamento. Ela garantiu a presença ativa em diferentes mídias, sem demandar 
muito tempo ou esforço. Foi elaborado posts semanais, programado a melhor hora para a divulgação dos trabalhos, com um intervalo pensado, 
para não "floodar" o feed de notícias dos seguidores. Após essas ações, a equipe conseguiu ter uma notícia na rede de TV local, além de ter seu 
evento reconhecido e patrocinado.
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