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Por que anunciar on-line
Se você conhece os jovens e jovens adultos de hoje em dia, já deve saber o tempo que eles passam na

internet. Como aquela sua sobrinha, que recentemente criou um blog sobre livros que ela lê. Ou aquela
sua prima de segundo grau, que sempre posta vídeos de maquiagem no Facebook. Ou até aquela
menina do RH, que sempre que você passa perto esconde o Twitter aberto no seu monitor.
Esse é um dos mais marcantes diferenciais comportamentais das últimas gerações: muito, mas muito
tempo on-line. São cada vez mais comuns os casos de jovens que não assistem televisão e nem leem
revistas ou jornais, mas que são atualizados do que está acontecendo nesses meios de comunicação por
causa das notícias nos blogs de seu interesse. Eles acessam com frequência as páginas na internet e
chegam até a confiar mais nas suas publicações que nas das mídias de massa tradicionais.

“O brasileiro é o que passa mais tempo na internet no mundo.
Eles ficam conectados, em média, 20h/semana, e aparecem em
1° lugar, seguidos dos japoneses e americanos.” - IBOPE / iMasters

“A internet tem alcance de 85%
de penetração entre jovens e
adultos de classe A e B.” - IPSOS

“1 em cada 5 pessoas muda de
opinião após leitura em Blog.” - IPSOS

Dezembro de 2013 | www.comoeurealmente.com

Por que anunciar em blogs
A publicidade em blogs é uma das principais ferramentas de comunicação on-line com o
público de jovens e jovens adultos atualmente. Os benefícios deste tipo de publicidade
são muitos e extremamente competitivos quando comparados a outras ferramentas de
comunicação. Algumas destas vantagens:

Atingir o seu segmento de mercado específico, que
provavelmente estará mais interessado no seu conteúdo;
Custo menor para atingir diretamente os seus consumidores
potenciais;
Trazer confiabilidade ao produto ou marca, já que a estreita
relação dos blogueiros com seus leitores faz da indicação do
blogueiro algo mais pessoal e confiável;
Estreitar o relacionamento da marca com seus consumidores,
já que ela estará presente em ambientes do interesse do seu
público e, consequentemente, aumentar a fidelização;
Grande facilidade de mensuração de resultado e facilidade de
feedback do público impactado.
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O que é o Como eu realmente
O Como eu realmente é um site de tirinhas com a proposta de comparar situações vistas pela sua personagem principal, a Niazinha.
Essas comparações se baseiam na dicotomia entre como algo parece ser, ou até deveria ser, versus como esse algo realmente é.
A partir dela, praticamente qualquer coisa pode virar tema das tirinhas, desde “como realmente gostaríamos de agir em um rodízio de
pizza”, até “como nossos bichinhos realmente enxergam os fogos de artifício no réveillon”.
“E qual é a graça dessas comparações corriqueiras?”, você vai me perguntar. Não é apenas com o elemento surpresa e
com o humor, clássicos da linguagem das tirinhas, que nós podemos conquistar o leitor. Outro ponto-chave é
fazê-lo se identificar. E é exatamente isso que acontece quando o público-alvo do Como eu realmente vê
as comparações da nossa personagem principal, uma garota comum e cheia de imaginação. Por mais
que algumas situações possam ser completamente surreais, aleatórias e cômicas, elas são sinceras e
dignas de um “é verdade” de grande parte dos leitores.
É isso que podemos ver nos próprios comentários dos fãs. A sua grande maioria - que inclusive
consegue ser bastante engajada - demonstra concordar tanto com a situação que passa a
ver a personagem Niazinha como sendo uma representação de si mesmo(a).

Dados técnicos
Criadora, ilustradora e tudo mais: Fernanda “Nia” Ferreira,
publicitária e designer carioca. (www.fernandania.com)
Frequência dos posts: Normalmente, tirinhas inéditas de 2
à 3 vezes por semana (quartas e domingos, principalmente),
mais mensagens frequentes nas redes sociais.
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O Como eu realmente hoje (dez/2013)
38,851 fãs na página do Facebook
(Fonte: Facebook em 15 de janeiro de 2014

4.500 visualizações de página por dia (média)
(Fonte: Google Analytics, dezembro de 2013)

2.100 visitantes por dia (média)
(Fonte: Google Analytics, dezembro de 2013)

Estatísticas de dez/13
(Fonte: Google Analytics em 15 de janeiro de 2014)

Visualizações
de página
em dez/13
(Fonte: Google Analytics
em 15 de janeiro de 2014)
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“Menções honrosas”: clipping
Indicações e parceiros
O Como eu realmente já foi indicado em grandes sites brasileiros
do segmento, já foi elogiado por dezenas de profissionais da área
(Will Leite, Ricardo Tokumoto, DiVasca, Lia Camargo etc.), além
de ter matérias sobre si publicadas em incontáveis blogs pela web.
Há no site na seção “Na mídia” uma lista com algumas delas.

Portais
O Como eu realmente faz parte da rede de blogs do Portal POP,
da GVT, junto aos outros dois gigantes das tirinhas brasileiras Um
Sábado Qualquer e Will Tirando.

Sites e páginas de humor

Uma das tirinhas que viralizou pelo 9GAG
e teve amplo sucesso internacional.

As tirinhas são constantemente compartilhadas por fãs em
grandes sites e páginas de humor pelo mundo, e algumas até
viralizaram em âmbito internacional. Uma das tirinhas fez tanto
sucesso (55 mil votos positivos no 9GAG) que já foi reproduzida
em outras centenas de sites espalhados pelo mundo.

Jornais e revistas
Em 2012 a autora do Como eu realmente foi entrevistada pela
Folha de São Paulo para a reportagem “Blogs e sites podem
servir como vitrine de candidatos”, que saiu também no Jornal
do Oeste. Além desta aparição, a autora foi entrevistada para
diversas magazines on-line.

Foto da reportagem da Folha de São Paulo “Blogs
e sites podem servir como vitrine de candidatos”
(http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/
1082817-blogs-e-sites-podem-servir-comovitrine-de-candidatos.shtml )
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Os fãs
O que torna um site de entretenimento um
sucesso é sem dúvida os seus fãs, e os do Como eu
realmente são simplesmente os melhores: sempre
engajados nas tirinhas e nas redes sociais, eles são
em sua maioria fiéis, educados e apoiadores, e até
defendem pela web o site e a sua autora.
Como prova de todo esse amor que o Como eu
realmente conseguiu dos seus fãs, o post
comemorativo de 1 ano do site publicou a
montagem ao lado mostrando trechos de
algumas das centenas de mensagens recebidas ao
longo deste primeiro ano. Umas eram de breves
comentários no blog, outras de gigantescos
e-mails de agradecimento, mas todas vinham
com a mesma ideia: adoro o Como eu realmente.
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Os fãs: dados demográficos da fanpage
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*Segundo as estatísticas do Facebook Insights (baseadas nos fãs da página em 15/jan/14)

Ob.: Há muitos
leitores com
menos de 13 anos
não listados no
gráfico, já que o
Facebook não é
aberto para menores que essa idade.
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Os fãs: pesquisa de público
Metodologia:
Tipo: Quantitativa e Qualitativa (1 pergunta livre)
Período: 4 dias (14/jan/14 à 17/jan/14)
Amostra: 1017 pessoas

Os fãs, segundo a pesquisa:
Escolaridade
Gênero
Idade
Região

Usando como ferramenta o Google Forms, chamamos os leitores
para responderem tanto com um banner fixo no site do Como eu
realmente quanto com postagens em horários diversos na
fanpage do Facebook.

Escolaridade

28%

gráfico ao lado

37%

77% feminino

Ensino Superior
(cursando)

49% 18-24 | 23% 25-34 | 20% de 13-17
56% sudeste | 20% sul | 12% nordeste

Frequência de acesso ao CER

14%
E. Médio
(ompleto)

Ensino Superior
(completo)

8% E. Fundamental (cursando)
1% E. Fundamental (completo)

13% E. Médio (cursando)

50% algumas vezes por semana | 16% 1 vez por dia | 16% algumas vezes por mês
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Agregando valor com o Como eu realmente
A imagem positiva do Como eu realmente
O principal intuito do Como eu realmente é agradar aos seus fãs. Além de oferecer-lhes
conteúdo de qualidade, trabalhamos para manter nossa relação com o público da forma
mais respeitosa, transparente e agradecida possível. Quase todos os e-mails recebidos, por
mais simples que sejam, são respondidos, assim como os comentários no site e na página
do Facebook são lidos e devidamente respondidos quando necessário.
Tudo isso contribui para a construção da imagem positiva que o site tem hoje. Suas
tirinhas e estilo são elogiadas tanto pelo público amplo quanto por sites, portais, blogs e
personalidades da área. Com nosso trabalho cuidadoso e o apoio dos fãs, o Como eu
realmente vem crescendo rapidamente e conquistando seu espaço na web brasileira.

Algumas características do
Como eu realmente:
Preocupação com o público-alvo;
Proximidade com o público-alvo;
Transparência e educação na
comunicação;
Respeito ao próximo e à
diversidade;
Respeito aos animais;
Bom humor;
Valorização do “fofo”;
Valorização da criatividade.

Agregando valor à sua marca ao linká-la ao Como eu realmente
Aliar a sua marca ao Como eu realmente, seja com uma campanha publicitária ou com
outra forma de parceria, não é apenas divulgar um produto ou marca; é agregar os
valores positivos que o Como eu realmente construiu com o seu público para si. É dizer
que, por sua marca ser parceira do Como eu realmente, ela partilha ou aprova seus
ideais, como a preocupação com o público-alvo e com a transparência da comunicação.

Aliar a sua marca ao Como eu realmente é, enfim, agregar valor.
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As oportunidades de crescimento
Os fãs querem mais.

s!
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Quero liv

São inúmeras as mensagens que eles enviam cobrando uma expansão do universo da Niazinha para
outros meios e fins. E não é apenas material promocional temático - como adesivos, pôsteres,
marcadores de páginas, cadernos etc. - que os fãs pedem. A publicação de um livro com tirinhas do
Como eu realmente está sempre fortemente presente entre as suas requisições.

vos!
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Quero ad

Na Pesquisa de Público abordada nos últimos slides, foi perguntado aos entrevistados algumas
questões sobre uma possível publicação do livro e seus respectivos brindes. As respostas (exemplo no
gráfico abaixo) foram bastante positivas, demonstrando uma real vontade do público em adquiri-los.
Esta demanda dos fãs demonstra o grande potencial de crescimento do Como eu realmente. Há um
vasto universo para a sua expansão, com clientes já existentes e cobrando que isso aconteça.

os!

Q

nec
o
b
o
r
ue

Até que valor você estaria disposto a investir em um livro do Como eu realmente?

os!

Quero cadern

Quero age

ndas!
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Formas de publicidade no Como eu realmente
Banners
Imagens estáticas ou não (jpg, png ou gif) que ficam expostas em
todas as páginas do Como eu realmente pelo tempo
determinado no acordo. A confecção das artes dos banners ficará
sob responsabilidade do cliente.

Posts Patrocinados (com ou sem tirinha)
São os seus artigos, com texto moldado pelo Como eu realmente
ou não, que ficam arquivados permanentemente no blog, com
acesso em qualquer época, inclusive através de sites de busca. O
Como eu realmente se reserva no direito de aprovar o conteúdo
desses posts antes de sua publicação, visando oferecer aos seus
leitores sempre conteúdo de interesse e qualidade. Além disso,
os leitores serão informados de que se trata de um publieditorial.

Brindes
O Como eu realmente aceita parcerias para sorteio de brindes.

Outros
Quer conversar sobre presença em eventos, resenha de produtos
ou até sobre aquela ideia super revolucionária do seu diretor de
criação para fazer publicidade em blogs? Estamos abertos à
discussão! Entre em contato e poderemos conversar sobre a
viabilidade do seu negócio.
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Entre em contato
Para preços, mais informações ou propostas:
comoeurealmente@gmail.com
www.facebook.com/comoeurealmente
www.linkedin.com/pub/fernanda-ferreira/32/527/946

Obrigada pela atenção!

