
 

 

 

 

 

DO CONTEÚDO AO MONITORAMENTO: A IMPORTÂNCIA  

DAS ESTRATÉGIAS E DOS CONSUMIDORES PARA JOSÉ CALASANZ* 

 

José Calasanz é formado em Publicidade e Propaganda pela Unama. Analista de 

Mídias Sociais há anos, tem experiência em monitoramento para empresas como 

Celpa, Quadra Engenharia e Forever 21. Já fez ações em mídias digitais para 

empresas como Vale e Governo do Estado do Amapá.  

Atualmente, Calasanz é editor dos blog Camisa Nova e Homem Groover. Ele 

ministrou a palestra “Facebook Insigths – Como Medir o Resultado do seu 

Trabalho” no Facebook Marketing 2015. 

Veja a entrevista com José Calasanz: 

 

Enderson Oliveira – As redes sociais estão constantemente se modificando 

e mesmo renovando. O Facebook, por conta das mudanças que faz, talvez 

consiga durar por mais tempo. Temes "perder" ele ou outra rede social? 

Por outro lado, como te aproveitas dessas mudanças? 

José Calasanz – É natural um site como Facebook, ou mesmo o Twitter, 

desaparecer ou se modificar. Faz parte do ciclo de qualquer negócio. Como 

profissional estou sempre atento a essas mudanças. O principal erro nesses 

casos é depender exclusivamente de uma rede e não ter um canal seu onde 

possa publicar seu conteúdo. O Facebook muda seu algoritimo com frequência, 

mas o seu blog ainda estará lá com o que você publicou. 

Vejo empresas e até agências abdicando de ter um site e possuindo apenas 

uma página no Facebook. Pode parecer uma boa ideia agora, mas se uma rede 

sair do ar o seu site ainda estará com o conteúdo feito por ela. Isso aconteceu 

com o Orkut. Algumas empresas não tinham sites e quando a rede foi 

desativada o que estava lá foi perdido. 

 

Enderson Oliveira – Como observas o mercado de redes sobre o assunto 

aqui em Belém? 



 

 

 

 

José Calasanz – Aqui vamos caminhando, lentamente, mas vamos 

caminhando. Já temos várias agências com clientes de mídias sociais em seus 

portfólios. Tivemos nos último ano a entrada de alguns grandes varejistas 

como o Líder nas mídias sociais. A Yamada fazendo ações com blogueiras de 

moda. Tudo isso é um começo, mas poderíamos ter começado antes. 

Como próximo passo teremos que entregar mais valor no nosso trabalho. Isso 

implicará em produzir um conteúdo melhor, ter um SAC digital melhor, gestão 

de comunidades mais efetivas. Não vejo isso acontecendo se não passar pelo 

monitoramento de mídias sociais. 

O monitoramento é próximo passo que mercado precisa dar. Nesse quesito 

ainda não estamos avançando. 

 

Enderson Oliveira – Já passaste por agências, iniciativas colaborativas e 

pessoais, achas que ainda há uma carência de profissionais capacitados 

para trabalharem na área digital? Ou observas outro problema/ ponto 

positivo? 

José Calasanz – Temos uma carência sim. Vemos quando anunciamos vagas 

para cargos em mídias sociais. Vemos candidatos que alimentam com 

conteúdo algumas páginas, porém nunca abriram a área de insigths dela. Isso 

se dá pela má formação do profissional. 

Eventos como o Facebook Marketing esse são fundamentais para proporcionar 

qualificação aos estudantes e profissionais locais. Pela distância de Belém em 

relação as capitais do sudeste eventos como o Facebook Marketing também 

ajudam destacar profissionais que dominam o tema e podem contribuir com 

seu conhecimento. 

 

Enderson Oliveira – Na tua trajetória trabalhando com mídias sociais, que 

cases destacas de sucesso ou mesmo crise (pode ser teu mesmo ou algo que 

foi marcante pra ti)? 

José Calasanz – Gosto muito de um case de uma empresa americana que 

vende Bananas, isso mesmo, Bananas. Gosto porque é um tipo de cliente que 

não parece pertencer ao ambiente digital. Porém com as redes sociais ela 



 

 

 

 

conseguiu mudar imagem da produto e passou a oferecer conteúdo de bem 

estar agregando valor a marca. Chama-se Chiquita Bananas. 

 

Enderson Oliveira – Qual o maior desafio para quem quer pensar 

estrategicamente redes sociais, em especial o Facebook? 

José Calasanz – Entender o seu público. Não falo de descobrir o sexo, idade, 

renda. Mas entender quais os seus gostos, como se relaciona com seus amigos, 

qual o motivo em odiar ou amar o cliente. Tendo essas informações em mãos 

fica mais criar estratégias, seja on ou off. 

 

Enderson Oliveira – Já participaste de várias mesas, palestras, cursos como 

ministrante, como inovar? 

José Calasanz – O segredo é sempre monitorar o que o público precisa. Hoje se 

discute muito a mudanças de algoritimos do Facebook e queda no alcance. 

Porém os profissionais esquecem que existem outras métricas e que em alguns 

casos são mais importantes que o alcance. 

Estou atento a este cenário e vou trazer soluções para quem precisa medir o 

seu resultado sem depender do alcance. 

 

 

* Entrevista publicada originalmente em 26 de março de 2015 no site 

http://yesbil.com/facebookmarketing/do-conteudo-ao-monitoramento-a-importancia-das-

estrategias-e-dos-consumidores-para-jose-calasanz/. 
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