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Marketing nas redes sociais
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O que são as Mídias Sociais?

• A produção de conteúdos de forma
descentralizada e sem o controle editorial de
grande grupos.
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E no contexto Empresarial?

• São grupos de consumidores reunidos,
com todas as suas expectativas e frustrações.
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OPORTUNIDADES

5

Afinal, o que pode ser feito com 
as mídias sociais?
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Marketing

• Pesquisas de mercado & Promoção e vendas.

7

CRM Social

• Redes sociais integradas com softwares de
gerenciamento de relacionamento com
clientes.
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Assistência ao Consumidor

• Redes sociais como um suporte do serviço de
atendimento ao consumidor (SAC).

9

Relações Públicas

• Empresas mais próximas dos clientes e com
ferramentas mais rápidas pra se comunicar.
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Recursos Humanos

• Muitas empresas já recrutam com mais
agilidade através de serviços como o LinkedIn.
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Pesquisa e Desenvolvimento

• Como os consumidores usam os produtos e 
ideias de novos produtos e serviços.

12



08/11/2013

4

Nas redes sociais, tudo gira em torno de 
pessoas e não de produtos ou marcas. 

A conversa tem que ser pessoal, mesmo 
que seja em nome da empresa.
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Qual é o impacto?

• O processo de compra, atendimento e
relacionamento se tornaram transparentes.
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Pessoas comuns estão conversando 
com pessoas comuns e criando uma 
nova modalidade de mídia: a 
conversação.
“

”Hernani Dimantas, 2003

Fonte: livro Marketing Hacker, pg. 166, 2003 15

Por quê estar nas redes sociais?

• 2011 – 78milhões de internautas brasileiros
• 99% deles está nas redes sociais
• Prospecção
• Relacionamento com o cliente (SAC 2.0)
• Vendas 

Esses internautas não são computadores, são pessoas.
Essas pessoas são consumidores, e elas falam da sua marca.

Imagem: Espm - Relatorio engajamento digital 2011 - Expandido 16
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O novo consumidor

17

Não basta apenas estar lá

• Minha empresa tem conteúdo relevante para 

oferecer?

• Ela está preparada para lidar com o novo 

consumidor?

• Tenho condição de assumir o compromisso?

• Estou capacitado para gerenciar as redes sociais da 

minha empresa? Se não, estou disposto a contratar 

um profissional especializado?
18

Primeiros erros

Deloitte - 2010 19

Algumas dicas

20
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Dicas

• Mantenha o perfil da sua empresa sempre atualizado

21

Dicas

• Contrate pessoas especializadas para gerenciar as redes sociais de sua empresa

• Escreva corretamente, separe o 

portugês do internetês

• Seus seguidores e fãs são pessoas, 

humanize seu perfil ou página

• Não envie SPAM

• Não utilize ferramentas para conseguir 

seguidores facilmente

• Não ignore seu consumidor – Apenas 

5% dos posts e comentários em páginas 

de marcas recebem resposta
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Dicas

A falta de capacitação do profissional responsável pelas redes sociais da empresa pode gerar problemas
23 24
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Dicas

A falta de profissionalismo pode, inclusive, categorizar crime 25

Dicas

• Seja imparcial - Empresas não torcem pra times de futebol, nem discutem religião
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Dicas

• Ouça, compreenda e seja transparente. Saiba reconhecer suas falhas e lidar 
publicamente com elas. Conquiste a confiança do consumidor.
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Dicas
• A imagem dos funcionários, especialmente os de alto escalão, está direta ou 

indiretamente ligada à empresa. É preciso atenção para que as atitudes online não 
sejam prejudiciais, pois podem inclusive resultar em demissão por justa causa. 
Atenção e bom senso nunca são demais.
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Dicas
• Faça um bom planejamento, inclusive para gerenciar crises

29

Dicas

Imagem: Espm - Relatorio engajamento digital 2011 - Expandido 30

Dicas

Imagem: Espm - Relatorio engajamento digital 2011 - Expandido 31

Dicas
• Siga as regras de cada rede social. Se é empresa, faça Fan Page e não Perfil. Se é 

promoção não crie Evento. Se é sorteio não faça spam de RT. Os usuários estão de 
olho!
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Antes de entrar nas Redes Sociais
e pensar em Mídia Social, reflita
sobre o custo “pequeno príncipe”.

Você será responsável por aquilo
que cativar:

• Não entre na conversa se não for 
participar.
• Tenha tempo para conversar.
• Responda às perguntas.
• Não corra do público quando ele
interagir com você.

“Custo pequeno príncipe” via @rcassano | www.cassano.com.br
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