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RESUMO
O tema escolhido para ser abordado no artigo é um estudo de caso sobre a estratégia de
conteúdo nas mídias sociais do cantor Nando Reis. O estudo conceitua, defende e analisa a
importância do conteúdo na internet e a diferenciação que uma estratégia específica, voltada à
um público-alvo e profundamente construída pode trazer ao cliente. Em um cenário online
cada vez mais competitivo, onde os usuários são impactados por milhares de pessoas e outras
marcas a cada segundo, o conteúdo tem o papel fundamental para fidelizar, criar
relacionamento e aproximar o público da marca.
PALAVRAS-CHAVE: Marketing de conteúdo; Mídias sociais; Estratégia digital; Internet;
Publicidade e Propaganda.

1 INTRODUÇÃO
O tema deste artigo é o marketing de conteúdo digital, sob análise estratégica para
construção de marca/nome, especificamente quanto à nova maneira de fazer marketing na
internet, tendo como base o estudo de caso da estratégia digital nas mídias sociais do cantor
Nando Reis, que traz como elemento principal a linguagem dos canais e o marketing
colaborativo.
O objetivo é explorar o marketing de conteúdo como estratégia eficaz e inteligente não
só de construção de marca, mas também como de engajamento e interações reais com o
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público-alvo, fazendo uma relação direta entre conteúdo, relacionamento e experiência com o
público que, se identificando com o conteúdo, aproxima-se da marca criando um laço com ela
e tornando-se um embaixador, que espalhará sua experiência positiva, adquirida com a marca,
em todas as suas redes na internet. No marketing 3.0, onde a abordagem deixa de ser centrada
em um consumidor para ser centrada no ser humano, o novo consumidor é um colaborador e
isso já se reflete nas mídias sociais, onde o marketing de conteúdo é imprescindível para
conversar com essas pessoas.

2 INTERNET: COMO SURGIU E SE TORNOU CANAL DE COMUNICAÇÃO
Sabe-se que a internet surgiu na época da Guerra Fria, onde União Soviética e Estados
Unidos temiam ataques e roubo e divulgação de suas informações sigilosas. Na época, a
ARPANET foi criada nos EUA para assegurar que as informações pudessem ser trocadas e
compartilhadas, permitindo a descentralização com a rede e mantendo as informações em
total segurança, ou impedindo que elas fossem literalmente bombardeadas.
Desde a Guerra Fria, a Internet foi evoluindo. Foi no início dos anos 90 em que ela
começou a realmente se instaurar no Brasil, entrando inicialmente nas empresas, até se
popularizar os computadores pessoais. Segundo Chelba (1999, p.30) “a Internet veio para ser
um novo meio de comunicação, integrando pessoas, empresas, clientes e fornecedores no
mundo inteiro. É um recurso único para a obtenção rápida de grandes volumes de
informação”. Além disso, vale ressaltar:
Hoje, a Internet conecta indivíduos e negócios de todos os tipos uns aos outros e às
informações ao redor do mundo. Ela permite que as pessoas tenham acesso as
informações, entretenimento e comunicação a qualquer hora em qualquer lugar. As
empresas estão utilizando-a para construir estreitos relacionamentos com seus
clientes e parceiros de marketing. Além de competir em tradicionais praças do
mercado, elas agora precisam entrar em novos e empolgantes espaços de mercado.”
(KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary, 2010, p. 20).

Hoje, o mundo inteiro vive a era da comunicação, onde a Internet foi a protagonista,
permitindo que qualquer indivíduo com acesso a rede, possa se comunicar com o outro lado
do mundo. Esse indivíduo também pode criar seu próprio blog e expressar livremente suas
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ideias e opiniões. Vive-se a era da informação, a era da comunicação em sua forma mais
instantânea, onde é possível espalhar uma mensagem aos quatro cantos do mundo com apenas
um toque de botão.
3 AS MÍDIAS SOCIAIS
3.1 O QUE SÃO MÍDIAS SOCIAIS?
As mídias sociais nada mais são que sites, espaços na internet, onde é possível
compartilhar informações, conhecer outras pessoas, formar grupos de interesses, produzir
conteúdo colaborativo e interagir. Elas são mídias porque são meios de transmissão de
informações, e sociais porque formam elos, ligações entre as pessoas que se conectam,
consumindo e também produzindo conteúdo. São exemplos de mídias sociais: blogs,
microblogs (Twitter), sites de compartilhamento de conteúdo multimídia (YouTube), sites de
rede de relacionamento (Facebook), fóruns, aplicativos sociais (Instagram) e e-groups. As
mídias sociais desempenham e representam no meio digital, aquilo que já praticamos no
mundo off-line, ou seja, os seres humanos estão sempre buscando interagir, socializar e
formar grupos de afinidades e interesses. Por isso, é importante compreender:
O que entendemos hoje como mídias sociais nada mais é do que a forma moderna de
se praticar uma das principais necessidades do ser humano: a socialização. Somos
um animal social. Buscamos nos agrupar desde a antiguidade para aumentar nossas
chances de sobrevivência, incluindo aí as necessidades de se proteger, de obter
alimentos e de expandir laços pessoais/afetivos e, por consequência, chances de
procriação. (RAMALHO, José Antônio, 2010, p. 1).

A evolução vem acontecendo dentro da própria internet, onde o e-mail já foi uma
revolução e hoje tem pouca importância para a nova geração de jovens. Segundo DALMAZO
(2009, p. 96) “grande parte dos jovens está abandonando o e-mail em favor das redes sociais e
comunicadoras instantâneos, por serem menos extensas e formais”. É importante ressaltar
também quando se fala de “mídias sociais” que elas são os canais que existem para a
interação das pessoas, já o termo “redes sociais” são especificamente as redes formadas pelas
pessoas dentro desses sites/mídias.

3.2 FACEBOOK
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O Facebook nasceu em 2004 como uma rede social para estudantes de Harvard e
segundo o site G1 (2014) hoje é a maior rede social do mundo, com mais de 1,19 bilhão de
usuários cadastrados. O objetivo do Facebook é conectar pessoas, as próximas e também pelo
mundo inteiro, formando uma rede de contatos nunca antes existente, permitindo a troca e o
compartilhamento de informações, qualquer tipo de conteúdo, conversas e até mesmo
permitindo a organização de movimentos sociais. Torres (2009, p. 140) afirma que um dos
grandes méritos do Facebook é que ele foi uma das primeiras mídias sociais a abrir sua
plataforma para que programadores de software pudessem criar aplicativos para usuários. O
maior objetivo do Facebook é manter o mundo conectado.

3.3 TWITTER
O Twitter nasceu em 2006 com um formato de mídia social que ainda não existia: um
microblogging, onde é possível publicar mensagens somente até 140 caracteres. Essas
mensagens são chamadas de tweets e aparecem no perfil do usuário e também na sua linha do
tempo e de quem o segue. Vaz (2010, p.434) afirma que “uma característica interessante desse
público é a de que são formadores de opinião. Isso é evidenciado pelo fato de que a maior
parte desses usuários estão em outras redes sociais, tem seu próprio blog e costumeiramente
indica conteúdo e produtos por meio do Twitter(...)”. No Twitter, informação é a lei, ainda é a
mídia social mais prática e útil na hora de se atualizar sobre tudo o que está acontecendo no
seu país e no mundo, com textos curtos e links úteis.

3.4 YOUTUBE
O Youtube é um site que permite o compartilhamento de vídeos. Seu sistema é muito
semelhante ao de uma televisão, dividido em canais, porém cada usuário pode criar o seu
próprio canal e compartilhar o conteúdo que desejar. O Youtube nasceu em 2005 e cerca de
um ano depois, foi comprado pelo Google, responsável por fazer o site popularizar e viralizar
em todos os países do globo. Segundo Torres (2009, p.85) “como o ser humano é basicamente
um ser visual, o Youtube causou um forte impacto nas pessoas, e milhares, e aos poucos,
milhões delas começaram a usar os serviços do Youtube para enviar todo tipo de vídeo”. A
possibilidade de publicar qualquer coisa e compartilha-lá com o mundo fez com que o
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Youtube rapidamente se tornasse o maior canal de armazenamento de vídeos digitais do
planeta.
3.5 INSTAGRAM
O Instagram nasceu como um aplicativo de compartilhamento de fotos para
dispositivos iOS, com a possiblidade de aplicar filtros vintages sempre no formato quadrado,
lembrando as antigas polaroids. No próprio site da rede, ela se define como
“uma rápida , bonita e divertida maneira de compartilhar sua vida com amigos e familiares”
(www.instagram.com). Com as versões para Android e Windows Phone, o aplicativo ficou
ainda mais popular e hoje conta com mais de 100 milhões de usuários pelo mundo inteiro. O
grande charme da rede é que ainda não é possível publicar fotos via desktop, somente através
de dispositivos mobile, o que obriga os usuários a compartilharem momentos espontâneos e
do seu cotidiano, transformando o aplicativo em um mural muito pessoal e individual.

4 MARKETING DE CONTEÚDO ONLINE
Vaz (2010, p.15) faz uma importante reflexão que funciona como chave para
argumentar neste capítulo: “falar de internet é falar de pessoas. Pessoas são, no final de tudo,
a razão da existência da tecnologia e da própria Internet. Pessoas são o pilar da própria rede.
Pessoas”.

4.1 MARKETING: UM BREVE CONCEITO
Segundo Kotler (2000, p.34) “o marketing consiste na tomada de ações que
provoquem a reação desejada de um público-alvo”. O marketing encanta o consumidor, cria
aproximação, relacionamento e fideliza. Bretzke (2000, p.62) afirma que “além de decidir-se
pelo posicionamento, é preciso definir uma estratégia de marketing que a longo prazo
construa relacionamento estável e duradouro (fidelize) por meio de uma experiência de marca
positiva”. Também é importante ressaltar:
Você vê os resultados do marketing na grande quantidade de produtos disponíveis
no shopping center mais próximo de sua casa. O marketing está no anúncio que
invade a sua TV, incrementa sua revista, lota a caixa de entrada do seu correio
eletrônico ou alegra as páginas na internet. Em casa, na escola, no trabalho e nos
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locais de lazer, você está exposto ao marketing em praticamente tudo que faz.
(KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary, 2010, p. 03).

4.2 AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE MARKETING
Com a explosão das mídias sociais, nasceu uma nova era para todo o mundo. A forma
de relacionar-se, compartilhar, trocar e dividir experiências foi claramente modificada, e
quem percebeu isso não foram somente grandes gênios da tecnologia, mas sim os
consumidores, que notaram rapidamente o poder que a internet e as mídias sociais colocam
em suas mãos, mais precisamente, com alguns toques de teclas. Nessa nova era, os
consumidores tem mais voz do que as próprias marcas e empresas, podendo auxiliar na
construção ou completa destruição de uma marca. Torres (2009, p. 111) afirma que “a marca
não se constrói mais em uma única mídia. Seu esforço de marketing e vendas é
constantemente testado por seus clientes pela Internet”. É importante também refletir que:
Hoje o marketing digital – esse marketing da nova era – representa o novo desafio
das empresas. Um marketing voltado para as pessoas de um jeito como nunca antes
o fora. Migramos para uma sociedade em que as interações ocorrem das mais
diferentes formas. Enxergar os indivíduos inseridos nessa dinâmica, em que são
atores e não meros consumidores é o primeiro passo para acompanhar tantas
transformações. (VAZ, Conrado Adolpho, 2010, p.25).

Sendo assim, a Internet se tornou uma poderosa ferramenta de marketing, onde estar
presente ou não para uma marca ou empresa não é mais uma escolha ou uma opção, é
fundamental. Ainda segundo Torres (2009, p. 111) “se você fica alheio às mídias sociais, é
muito provável que sua marca e seus produtos estejam à deriva na Internet, dependentes
somente da opinião dos internautas, sem que você tenha a menor ideia do que falam da sua
empresa”. Por isso, é importante estar à frente desse processo. Garantir uma boa imagem na
rede e controlar as crises antes que elas se espalhem, mantém a marca saudável na Internet. Lá
é o espaço que a empresa tem para falar bem de si mesma, e contaminar a rede com essa
corrente de coisas boas, gerando confiança para os consumidores, boas avaliações e
comentários, resultando em mais vendas.
4.3 MARKETING DE CONTEÚDO NA INTERNET
Para entender os primórdios do marketing de conteúdo, é importante refletir sobre
como tudo isso começou. Anteriormente já falou-se nesse artigo a respeito de como a internet
surgiu e se tornou um canal de comunicação. Pois bem, a facilidade de qualquer indivíduo
6
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comum poder criar seu próprio espaço na web, através de um blog, colocou na mão das
pessoas do mundo inteiro a possibilidade de escrever seus conhecimentos, seus pensamentos,
compartilhar todo aquele amor por algo que antes era difícil de ser visto ou descoberto por
alguém. Os buscadores (Google, Yahoo, entre outros), foram os principais responsáveis por
tornar o marketing de conteúdo o norteador de toda a Internet. Antes, haviam apenas sites
oferecendo seus produtos e serviços, depois se tinha acesso à especialistas sobre qualquer
assunto, em qualquer parte do mundo, buscando esses conteúdos através de palavras-chave
nas poderosas ferramentas de busca. Segundo Vaz (2010, p.83) “as ferramentas de busca, em
conjunto com os blogs, transformaram as pesquisas por produtos em pesquisas por
informações”. Os consumidores não compram mais e não confiam mais em uma marca que
não tem informação disponível para ser lida e pesquisada.
Sendo assim, pode-se definir o marketing de conteúdo como “uma tática de marketing
de criar e distribuir conteúdo relevante e valioso para atrair e envolver um público-alvo bem
definido e entendido – com o objetivo de impulsionar para a ação e adquirir um cliente
rentável.” (OLIVEIRA, Rafael Rez. 2014). Ter um URL é importante, mas um endereço sem
conteúdo não tem relevância nenhuma para o seu público.
Na hora de desenvolver o conteúdo para a marca, fazer um planejamento é
fundamental. Afinal, saber criar o conteúdo certo exige antes a pesquisa e o planejamento, a
visão estratégica de como tudo vai funcionar e porque será dessa forma. Torres (2009, p.88)
cita que o planejamento de conteúdo se dá pelas seguintes etapas: “Quem é o público-alvo? O
que se pretende do público-alvo? Como se comporta o público-alvo? Que informação o
público-alvo busca? Que conteúdo produzir para o público-alvo? Como produzir esse
conteúdo?”. Três fatores principais norteiam o processo de maneira geral. Primeiramente
analisar e conhecer o público-alvo, depois definir a linguagem, a forma como será conversado
com esse público, como atraí-los para um verdadeiro relacionamento e por terceiro, a
construção final da imagem, quem a marca quer ser, com o que ou com quem ela que se
parecer, que sentimento ela quer passar ao seu público.
4.3.1 O PÚBLICO-ALVO
Segundo Kotler e Armstrong (2010, p.85) “um público consiste em qualquer grupo
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que tenha interesse real ou potencial na organização ou que possa causar impacto em sua
capacidade de atingir seus objetivos”. É nessa primeira etapa que é necessário refletir,
pesquisar e analisar quem é o público-alvo ou público-alvo desejado, como ele se comporta,
sobre o que ele lê, o que ele assiste, em quais redes sociais ele está presente, quantas horas por
dia passa conectado, o quão relevante a marca será no seu dia-a-dia na Internet.
Uma das grandes vantagens da Internet é poder descobrir muito do seu público-alvo
através das próprias mídias sociais. Ramalho (2010, p. 2) reforça que “além de propiciar outra
maneira de se conectar com uma audiência, as redes sociais fornecem uma visão de suas
vidas, gostos e desgostos, desejos e necessidades, e também ajudam a nos conectar com os
clientes em potencial”. Pode-se analisar as pessoas por determinado grupo de interesse, por
idade, sexo e todos os tipos de segmentação, além é claro de realizar um minucioso
benchmarking. Ver o que está dando certo e errado, e as experiências que os clientes relatam
da concorrência é um laboratório importante para quem pretende se posicionar de maneira
correta desde o começo no meio digital.
4.3.2 A LINGUAGEM
Essa talvez seja a etapa mais difícil do processo do planejamento, onde após análise do
público-alvo, a marca define como se comportar nas mídias sociais para conversar com as
pessoas que deseja atingir. Torres (2009, p.68) afirma que “o modelo de marketing digital
centrado no consumidor e baseado em seu comportamento será eficaz e flexível,
principalmente porque está baseado nos princípios corretos e naquilo que realmente importa
para as empresas e para o marketing: o consumidor”. Falar a língua do seu público é o
primeiro requisito para obter sucesso com o conteúdo criado, e quando fala-se em conversar
na mesma língua, significa não o idioma, mas o tipo de linguagem que esse público costuma
usar para se comunicar seja com seus amigos, familiares, entre outros. A marca irá falar com
todo o país ou somente com uma região ou determinado estado? Todos esses detalhes são
primordiais para definir por fim a linguagem da marca nas mídias sociais.

4.3.3 CONSTRUÇÃO DE IMAGEM
Stone e Woodcock (2001, p.85) afirmam que “a consolidação da marca não é uma
questão de desenvolvimento e ênfase a um determinado conjunto de características de produto
8
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[...]. Ela é algo que existe na mente dos clientes”. Sendo assim, construir uma imagem sólida
primeiramente é mais importante do que vender. A construção da imagem leva à venda
porque cria um relacionamento verdadeiro e duradouro com o cliente. Nas mídias sociais, o
momento da construção da imagem é aquele em que une-se tudo o que foi estudado antes,
essa é a hora em que se cria o conteúdo de fato, aquele conteúdo que falará diretamente e
corretamente com o público desejado e ao mesmo tempo, passará a ele quem essa marca é,
quem ela quer ser e como ela quer ser vista pelas pessoas.

5 ESTUDO DE CASO: ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO PARA O CANTOR NANDO
REIS
Nando Reis é conhecido por ser um dos maiores compositores brasileiros ainda vivos
e atuantes, também um dos maiores arrecadadores de direitos autorais (ECAD) no país. Em
sua bagagem, traz sucessos gravados por diversos artistas como Cássia Eller, Skank, Jota
Quest, Cidade Negra, entre outros. Seu sucesso começou na banda nacionalmente conhecida
como Titãs, onde era baixista e compositor. Há cerca de dez anos ele deixou a o grupo e
passou a se dedicar somente à sua carreira solo e produção de álbuns de outros artistas, além
das composições.
O último disco de Nando Reis, intitulado “SEI” e lançado em 2012 foi gravado de
maneira independente e com vendas somente pela internet, no seu site e na loja oficial, que é
montada em todos os shows nas cidades por onde ele passa. Nando Reis é um visionário, que
em plena era da internet, onde a música gratuita está ao alcance de todos, percebeu que
precisava encontrar alguma maneira de vender seu disco e cativar seu público como antes era
feito mais facilmente. Após um longo período envolvido com drogas e álcool, o artista mudou
de vida, se reestabeleceu, se reaproximou da família e precisava se reaproximar também dos
fãs, mostrando à eles esse novo Nando Reis, que continuava sendo tão bom compositor
quanto antes porém, agora ainda mais dedicado e envolvido com seu maior amor, a música.
Construir essa nova imagem era o desafio para as mídias sociais do cantor.

5.1 A ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO
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Após análise do público e do seu comportamento, foi definida uma nova linha editorial
para todas as mídias sociais de Nando Reis que são: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.
O Facebook, antes sempre atualizado somente com conteúdos sobre os shows, notícias da
mídia e links de músicas em vídeo, foi totalmente reformulado englobando uma série de
novos conteúdos semanais e integrando todas as redes. Fizeram parte disso:
• Posts especiais com letras de música uma vez por semana, instigando os
compartilhamentos.
• Posts pessoais sobre o próprio artista, mostrando o Nando pai, o Nando avô, o Nando
preocupado e dedicado à sua família.
• Todos os shows do artista em toda e qualquer cidade passaram a ter cobertura
fotográfica, e essas coberturas se tornaram um conteúdo também, fazendo um pós
show interessante para os fãs que estiveram presentes.
• Agenda por post, dando destaque especial somente àquela cidade.
• Destaque para o Instagram com conta vinculada à fanpage e atualizado pelo próprio
Nando Reis, tornando o conteúdo muito pessoal e falando direto com o fã.
• Posts com conteúdos fornecidos pelos fãs como tatuagens, desenhos, vídeos e entre
outros, valorizando-os e criando um relacionamento mais próximo com eles.
• Foram produzidos vídeos especiais para o canal do cantor: homenagens em datas
comemorativas e trechos de alguns shows exclusivos.
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Figura 1 – Posts na Fanpage: Letra de música e família de Nando Reis.
Fonte: http://www.facebook.com/nandoreisoficial

Figura 2 – Posts na Fanpage: desenho de um fã e família de Nando Reis no Natal 2013.
Fonte: https://www.facebook.com/nandoreisoficial

O Twitter passou a não só replicar os posts das outras mídias, mas também a cobrir os
shows transmitidos na televisão, como o “Rock In Rio” por exemplo, ativando o Twitter do
cantor também em situações mais específicas, em que o público formador de opinião está todo
comentando nessa rede social.
Além disso, outras ações andaram em paralelo, como a do cd “SEI”. Conforme
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mencionado anteriormente, o novo disco é vendido somente pelo próprio site do cantor. Como
fazer para que as pessoas ouvissem e comprassem o cd? Foi criada uma ação que funcionou
da seguinte maneira: o fã acessava o site do Nando Reis e lá podia ouvir o disco
gratuitamente. Após ouví-lo, ele podia fazer a precificação, respondendo a pergunta “Ouça o
SEI e diga quanto ele vale”. O site fazia uma média dos preços sugeridos na semana e aquele
virava o valor oficial de venda do cd no site do artista. O “SEI” chegou a custar de R$ 10,00 à
R$ 35,00 e os fãs participaram ativamente, sugerindo o valor, comentando, compartilhando e
gerando buzz na rede. Outra ação que instigou a venda do CD foi realizada com os Correios,
onde o Nando Reis escolhia alguns fãs compradores do cd no site, e ia até a casa deles
entregar o disco pessoalmente, vestido de carteiro. Essa ação virou uma série de vídeos
exibidos em todas as redes sociais do próprio cantor e também dos Correios.

Figura 3 – Vídeo de Nando Reis entregando o seu cd para um fã em Tatuapé/SP
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=GdyL8a_rORo

A nova estratégia, empregada em fevereiro de 2013 trouxe às mídias sociais de Nando
Reis números altíssimos de repercussão. O crescimento da Fanpage de fevereiro de 2013 a
fevereiro de 2014 foi de mais 1 milhão de fãs, passando de 723.375 para 1.809.746. O
engajamento chegou a ter picos com mais de 140.000 pessoas falando sobre o cantor, além de
posts recorde com mais de 50.000 curtidas, comentários positivos, interações e
compartilhamentos. Tudo isso gerou não só mais números, mas também mais vendas e o mais
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importante: a nova imagem do artista, principal objetivo da estratégia, foi atingida. Hoje os
fãs veem o Nando Reis como um grande artista mas também como um grande pai, um grande
marido, um grande amigo e com muito carinho pelo seu público. É importante ressaltar que
todos os resultados obtidos com a nova estratégia, não receberam qualquer investimento de
mídia, todos os resultados foram obtidos através da mudança do conteúdo, empregando a
nova estratégia criada pela autora deste trabalho e demais integrantes da equipe do cantor.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Internet mudou a forma das pessoas se comunicarem e principalmente, tornou-as
participativas no ambiente das marcas e empresas que antes diziam o que queriam e faziam
como queriam, hoje, elas precisam ouvir o seu público, conversar com eles e criar
relacionamento de uma forma interativa, mesmo que online, ou correm o risco de perderem
mercado muito em breve. Vaz (2010, p.34) ressalta que nunca na história do marketing
tivemos em nossas mãos tamanho poder de conhecer o mercado e tão eficiente ferramenta
para nos aproximarmos dessa invencível, amorfa e nebulosa massa chamada consumidores.
No caso do cantor Nando Reis, o desafio era ainda maior, pois além de analisar o público e
transformar a linguagem atual para uma linguagem que realmente conversasse com os fãs,
também era necessário construir uma nova imagem para o artista.
Este artigo teve o objetivo de analisar a importância do marketing de conteúdo, que se
bem planejado, elaborado e executado, mesmo sem verba de mídia, traz resultados excelentes
e surpreendentes. Conclui-se também que a análise do público-alvo é o que norteia toda a
estratégia, é o que delimita todo o desdobramento da estratégia, pois o conteúdo é para as
pessoas, e mais do que vender, o relacionamento na era da Internet gera clientes, ou como
nesse estudo de caso, gera e gerou fãs.
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