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MÍDIAS SOCIAIS: MUITO ALÉM DA 
MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA 
Audiência é apenas a ponta do iceberg numa plataforma onde é possível medir tudo. 
Diferente da TV, nas interfaces digitais você sabe quanto tempo o usuário passou olhando 
a tela, onde ele clicou, se ele comentou, curtiu ou compartilhou. 
Diferente da sala de estar é possível monitorar as conversas e interferir. 
Para desmistificar esse cenário vamos comentar sobre as plataformas de redes sociais, 
monitoramento de conversas e análise de dados com especialistas de mercado. 
Se o Like não paga a conta, onde está o ROI do social? 
Moderador: Edney Souza - Diretor Acadêmico da Digital House Brasil

Palestrantes: 
 
• Rafael Kiso - Fundador do mLabs and CDO na Focusnetworks - OnLife Marketing 

Transformation 
 
• Luciana Maryllac - Head of Data Intelligence and Social Listening - Focusnetworks 

 
• Daniela Harumi - Digital Experience Manager - Social Media – Telefônica 

 

 

Moderador: Edney Souza - Diretor Acadêmico da Digital House Brasil 
Diretor Acadêmico da Digital House Brasil, Organizador Social Media Week São Paulo, 
Editor do blog WordPress.com Brasil e Conselheiro da ABRADi-SP. Graduado em 
Processamento de Dados pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em 
Tecnologia da Informação Aplicada ao Negócio pela FASP, trabalha com tecnologia e 
comunicação desde 1990. Ele também é colunista sobre cultura digital no rádio 
Transamerica toda terça-feira de manhã no programa Despertar. Em 2005, ele deixou o 
cargo de Gerente de Sistemas para viver apenas pelo seu blog, que começou como um 
site pessoal em 1997. InterNey.net foi reconhecido como o blog mais popular do Brasil 
em 2006, 2007 e 2008. Ele foi fundador em 2006 da InterNey. Blogs, a primeira rede de 
blogs profissionais do Brasil, um projeto que foi descontinuado em 2013. Em 2008, ele 
fundou a Polvora !, uma agência de mídia social, onde permaneceu como parceiro até 
2012. Ele também foi consultor, executivo e consultor da boo-box. de 2008 a 2015 e 
conselheiro de 00k de 2013 a 2016. De 2009 a 2016 foi curador da área de Mídias Sociais 
da Campus Party Brasil e Recife. Em 2016, ele foi reconhecido pelo LinkedIn como um 
dos melhores do Brasil. Em 2017 foi convidado como embaixador do Brasil na Viva 
Technology Paris. Foi professor titular ou professor convidado nas seguintes instituições: 
ESPM, FGV, USP, FECAP, SENAC, UNICAMP, COMDPI, UFPA, Casper Líbero, PUC-
SP, FEVALE, FAAP e FUMEC / FCH. Já foi jurado ou organizador nesses concursos: 
iBest, Top Blog, MVMob, WebCelebBrasil, Melhores da Websfera e Blog Show de 
Talentos do youPIX, Pororoca da ABRADi, Concurso Cultural IBM Brasil, Concurso de 
Mídia boo-box, Peixe Grande, Web Got's Talent da W3C, Futuro do Campus, Hackaton 
Ford, Lutas da Virada Empreendedora, Prêmio Digital e Prêmio ABRADi. Como consultor 
trabalhou para a Disney, Ford, Médicos Sem Fronteiras, Grupo ABC, Automattic, Pag 
Seguro, IBM, UOL Host, Huawei e SEBRAE-MG. 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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Rafael Kiso - Fundador do mLabs and CDO na Focusnetworks - OnLife Marketing 
Transformation 
Publicitário com MBA em Marketing pela HSM, especialista em Marketing Digital e em 
Gestão da Inovação pela ESPM. Rafael Kiso é Chief Digital Officer da Focusnetworks e 
fundador da mLabs, plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil. Responsável 
por soluções que potencializam negócios e a comunicação através do universo digital 
para médias e grandes empresas nacionais e internacionais. Fonte para matérias em 
veículos como Exame, O Globo, Estadão, Globonews, RecordNews, JovemPan, Meio & 
Mensagem, Uol, Valor Econômico, entre outros. Em 2017 foi eleito o melhor Profissional 
de Planejamento Digital pela ABRADi-SP. 

 

Luciana Maryllac - Head of Data Intelligence and Social Listening – Focusnetworks 
Cientista de Dados especialista em Data Analytics, formada em Jornalismo com MBA em 
Gestão e Marketing Digital (ESPM) e MBA em Data Science - BigData (FIAP), é 
responsável por desenvolver atividades como arquitetura e governança de dados, 
planejamento e coordenação de projetos de métricas no ambiente digital, treinamentos e 
workshops de Digital Analytics e Social Listening. No mercado digital há quase 10 anos, 
atualmente é Head Of Data Intelligence & Social Listening na Focusnetworks, tendo 
passado por empresas como Locaweb, Grupo Porto Seguro e Profit-e E-commerce 
Solutions. Realça a habilidade que mais estima: conectar as áreas de Exatas e Tecnologia 
com o "B-A-Bá" de Negócios e Marketing, o que acredita possibilitar maior assertividade 
no gerenciamento de dados, proporcionando um ambiente de análises e estratégias 
inteligentes. 

 

Daniela Harumi - Digital Experience Manager - Social Media – Telefônica 
Sou uma profissional flexível e multidisciplinar com larga experiência em Digital. Possuo 
domínio em ações para todas as etapas da jornada do cliente: desde as frentes de 
divulgação (planejamento de mídia, campanhas de awareness e performance, ativação 
de prospects, social selling, posicionamento de marca, ações com influenciadores), 
geração de vendas em ambiente digital / e-commerce (controle de ROI/ROAS, projetos 
digitais, estratégia de LPs, inbound mkt, user experience, lead generation, seo, testes A/B, 
growth hacking, retargeting, automação de mkt, chatbots e resgate de carrinho) e retenção 
de clientes (relacionamento em redes sociais, sac 2.0, ativação de campanhas de 
incentivo, programas de relacionamento e prevenção ao churn, MgM, réguas de 
comunicação, desenvolvimento de apps). Alinho conhecimento técnico, visão de negócio 
e curiosidade. Sou entusiasta de novas tecnologias e busco me manter atualizada das 
principais tendências relacionadas à transformação digital. Sou apaixonada por gestão de 
pessoas e acredito que as empresas evoluem por meio de equipes engajadas, que 
prezam pelo compartilhamento de conhecimento e envolvidas em fazer a diferença, não 
importa a complexidade mas sempre equilibrando dados concretos e intuição. Possuo tino 
para identificar oportunidades e torná-las viáveis. Transformo dados e insights de 
comportamento, analytics, mídias, pesquisas, redes sociais e CRM em frentes de 
melhorias de produtos e processos. Realizo apresentações para comitês executivos e 
defendo o que acredito. Tenho vivência em metodologias de co-criação e facilitação: 
Design Thinking, Design Sprint e afins. 
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