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PROJETO: ESTRATÉGIA DE CROWDSOURCING 

 

1. Identificar uma oportunidade baseada num público-alvo, por meio do 

comportamento de consumo, tendência ou qualquer outra variável que demande uma 

ação, através de ações pela internet (Venda de um produto, de um serviço ou uma 

ideia); 

 

2. Definir a estratégia de crowdsourcing deve contemplar o compartilhamento de 

informações, ações comerciais (produtos ou serviços), ideias, relacionamento, 

entretenimento, etc. A ação tem como objetivo construir meios de comunicação que 

agreguem benefícios em um ou mais elementos mencionados neste item, envolvendo 

públicos de interesse tais como: consumidores, formadores de opinião, blogueiros e 

até mesmo empresas; 

 

3. Definir as estratégias: 

 

a. Missão da estratégia de crowdsourcing, ou seja, razão da campanha, a quem 

se destina, quando, onde e por quê?; 

b. Posicionamento da campanha: Como a agência quer que sua estratégia seja 

percebida pelos públicos de interesse e quais os benefícios que deverão ser 

identificados; 

c. Objetivos: Quantitativo (fluxo de pessoas trafegando pelo site ou blog a ser 

criado, assim como o volume de públicos de interesse, compartilhando 

informações a serem trabalhadas no site/bog) e Qualitativa (criatividade e 

elementos que denotem a qualidade da informação, da ideia e das 

ferramentas utilizadas, assim como a inteligência de todas ferramentas 

utilizadas no projeto); 

 

4. Desenvolver a página ou blog na internet: 

a. A agência é livre para escolher os meios para construção do ambiente digital. 

Sugestão de site para construção: www.wix.com 

b. Utilizar os conhecimentos da agência na elaboração das peças digitais de 

comunicação, demandando criatividade e alinhamento com toda a proposta. 

 

5. Desenvolver conteúdo e eleger meios para a veiculação da campanha: As ações de 

crowdsourcing podem contemplar uma simples ideia ou a venda de um 

produto/serviço, mas com o objetivo de dar maior visibilidade à marca de um produto 

ou empresa ou servir como termômetro para medir a opinião dos públicos de 

interesse, assim como promover a melhoria da oferta, através da contribuição desses 

mesmos públicos. As estratégias, táticas e meios podem levar em conta a tabela 

abaixo como ponto de partida para ter maior foco na campanha: 

http://www.wix.com/
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6. Monitorar os resultados pela rede: 

a. Quantitativo: Fluxo de pessoas e compartilhamento de informações; 

b. Qualitativo: Sugestões e informações que ajudem no processo de melhoria de 

processo (Ação de crowdsourcing) pela rede 

 

Ações que devem nortear a campanha do começo ao fim: 

a. Segmentação dos públicos de interesse (Empresas de um lado e consumidores de outro 

ou até mesmo formadores de opinião e consumidores dessas ideias, pensamentos ou 

arte, etc); 

b. Posicionamento: Percepção que a agência queira despertar nos públicos; 

c. Determinação de objetivos; 

d. Monitoramento de resultados. 

 

Ferramentas a serem utilizadas 

a. Peças de comunicação eletrônicas; 

b. Site ou blog; 

c. Criação de campanha pelo AdWords (Campanha de comunicação e monitoramento) – É 

opcional e a equipe determina o CPC (Custo por clique a ser investido); 
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d. Criação de campanha para monitoramento, através de outras ferramentas que possam 

ser baixadas na rede (será possível apenas nos computadores particulares, onde o 

aluno possa medir diariamente os resultados); 

e. Planejamento e apresentação em PPT (Power Point) deste briefing, contendo todos os 

elementos orientados neste documento, apresentando a ideia, a estratégia, os 

resultados quantitativos e qualitativos e todos os outros quesitos solicitados. 

 

Cronograma: 

 

Importante: A nota da AV1 será atribuída com base nos resultados apurados até o dia 19/04 

 

 

 


