


Elen é uma aluna dedicada, 

que estuda e se prepara para 

o Exame de Ordem de forma 

moderna e dinâmica. Ela 

gosta de tecnologia e as 

utiliza a seu favor, sendo 

através de blogs ou sites 

especializados no assunto.



Carlos, assim como Elen, também sonha com a 

aprovação na OAB.

Mas Carlos e Elen estão amarrados na correria do dia 

a dia e pouco praticam o que estudam. Isto acaba 

gerando grandes frustrações por não conseguirem 

obter a tão sonhada aprovação na OAB.

Além disso, muitas vezes culpam os cursos e não 

compreendem onde estão falhando.





http://www.youtube.com/watch?v=61229EYCMss












Planejamento de Mídias Sociais



Qual o nosso público alvo?

Bacharéis e formandos em Direito que estão 

se preparando para o Exame da OAB1
Estudantes de graduação de Direito2
3 Concurseiros

E claro, que possuem smartphones! 













E agora José?

Bem, 

          não temos recursos para imagens engajadoras

          e nosso investimento em mídias pagas está abaixo do concorrente

Mas...



Conhecemos nosso histórico de postagens

E sabemos quais foram mais relevantes

Metodologias e ferramentas de estudo

Desafio Endireitados com questões e vídeos

Colunistas com assuntos diversos sobre as matérias

E o nosso foco vai ser conteúdo relevante!



Qual a estratégia?

Iniciar a semana com um posts de engajamento dos colunistas

Cada mídia com sua estratégia de posicionamento

Relevância do conteúdo acima com um posts de sobre dicas, 

ferramentas, estatísticas e atualidades do Exame da OAB

Foco na mídia social que a concorrência não está dando atenção, 

através do Desafio Endireitados relacionado ao assunto do colunista



Qual a estratégia?

Afunilar com aprofundamento sobre o assunto de engajamento dos 

colunistas

Ranking do Desafio Endireitados para fomentar a competição, 

demonstrando os benefícios com o uso do aplicativo



Mas não é apenas isso...

Sempre estar atualizado nas mudanças comportamentais e notícias na 

busca de conteúdos relevantes e atuais.

Buscar um posicionamento mais relevante da marca no canal que 

não está recebendo a devida atenção dos concorrentes

Precisamos usar o mercado e a tendência a favor



Cada mídia, uma persona

Falando a mesma lingua da mídia escolhida

Também fizemos para as outras mídias

Criamos o Dr. Coruja que, irá tratar o conteúdo de forma técnica,

especializada e aprofundada com linguagem formal, clara, objetiva!


