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Experiência	  e	  Por4olio	  >	  Principais	  projetos



	  
§A	  importância	  das	  Redes	  Sociais

§Números:	  Facebook	  no	  Mundo	  e	  no	  Brasil

§Dúvida:	  Entro	  no	  Facebook?	  Como	  manter?

§Cases	  de	  Sucesso	  (e	  Insucesso)	  do	  Setor	  Público

§Governança:	  Equipe	  e	  Fluxos	  de	  Gestão	  para	  o	  Projeto

§Boas	  práLcas	  no	  ambiente

§Definição	  Estratégica	  da	  InsLtuição	  no	  Facebook

§ Planejamento	  e	  Implementação	  de	  Ações	  e	  Campanhas

§ Estratégias	  de	  divulgação	  (Facebook	  Ads)

§ Facebook	  Insights:	  Mensuração	  de	  Resultados

Agenda	  do	  Curso



http://www.youtube.com/watch?v=TQg2DJx0seo

Revolução

http://www.youtube.com/watch?v=TQg2DJx0seo
http://www.youtube.com/watch?v=TQg2DJx0seo
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o cenário da comunicação mudou...
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AUDIÊNCIA DA INTERNET 
NO BRASIL

76MM de acessos em domicílio 

Fonte:  Ibope Media Abr / 2013

Hoje, o país conta com 105 milhões 
de pessoas que acessam a internet. 
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importância de cada canal

Fonte: Iab Ago / 2013



consumo da internet x tv

Fonte: Iab Ago / 2013





REDES	  SOCIAIS	  -‐	  MAIS	  UMA	  MUDANÇA



Redes sociais em alta
Hoje, 99% dos internautas acessam alguma rede social, portanto, o perfil 
do usuário de social media é o perfil do internauta brasileiro.

Fonte: Mídia Dados 2011 / ComScore Jan / 2013

Audiência	  das	  redes	  sociais



O Facebook é a 4ª maior 
propriedade acessada.
O Facebook tem o dobro ou até 
mesmo o triplo do que os demais 
portais de grande audiência como o 
UOL, Globo, Terra, MSN, Yahoo, R7 
e iG.

O volume de acessos ao lado mostra somente os advindos da web, 
portanto, redes sociais acessadas em maior peso no mobile ou por meio 
de aplicativos, como o Twitter e  Instagram, tem sua audiência 
subvalorada.

Fonte: Mídia Dados 2011 / ComScore Jan / 2013

Top	  30	  propriedades
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redes sociais - um canal de massa

1/3 da classe C está nas redes sociais.
O que representa 38% da população 

brasileira nesses canais
Fonte: Ipsos Marplan Jul / 2013



mobile - Mais uma revolução



Fonte: Ipsos Marplan Jul / 2013

268 milhões
de aparelhos



17/03/2010

mudança de postura



23/10/2013

mudança de postura



Fonte: Ipsos Marplan Jul / 2013

78 milhões de celulares 3G

99% deles acessam as redes
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1BI

76MM
Fonte: Comscore & estudo AgênciaClick

Audiência



O	  que	  é?



Fonte: Comscore & estudo AgênciaClick

popular

shareable

textual

integrável

visual interativo

Principais	  caracterísRcas



Fonte: Comscore & estudo AgênciaClick

Construir um relacionamento contínuo com 
UMA base de SEGUIDORES

Principal	  valor	  para	  uma	  marca



O uso do FB é determinado, primariamente, por duas necessidades sociais:

- necessidade de pertencimento (ganhar aceitação social)
- necessidade de auto apresentação (gerenciamento de impressão)

Estas necessidades podem agir independentemente e serem influenciadas por 
várias outros fatores: cultura, variáveis sócio demográficas e traços de 
personalidade (introversão, extroversão, timidez, narcisismo, neurotiquíssimo, 
autoestima e autoconfiança)

Capital	  Social



Estudo desenhado para testar os efeitos da exposição no FB e autoestima, 
mostrou que a exposição a informação apresentada no perfil da pessoa no FB, 
aumentava a autoestima, especialmente quando a pessoa editava informações 
sobre ela, sugerindo que a auto apresentação
digital pode alterar a forma como a pessoa se vê.
(Gozales & colegas, 2010)

Necessidade	  de	  pertencimento



Um estudo realizado nos EUA mostrou que 
um fator importante no relacionamento 
entre os usuários do FB é a atratividade 
física;

A foto utilizada no perfil da pessoa tem um 
impacto importante
no desejo de se iniciar uma amizade com o 
dono do perfil.

(Wang & colegas, 2010)

Necessidade	  de	  auto	  apresentação	  (self-‐presentaRon)



Os usuários do FB tendem a ser mais extrovertidos e narcisistas, 
mas também possuem fortes sentimentos de solidão familiar.

Os extrovertidos usam mais o Wall e o Chat.

Os narcisistas usam mais Fotos e Status Updates.

(Ryan & Xenos, 2011)

Perfil	  dos	  usuários



1. Para aprender mais (ofertas 42%) e mostra apreciação. Dizem que seguem 
para reclamar (6%) e fazer comentários negativos;

2. Tipo mais comum de comentário são pequenos e elogiosos. Raramente 
usam para algum tipo de serviço ao consumidor ou para vandalizar a página;

3. Tendem a ficar fãs de páginas com vários aplicativos;

4. Imagens trazem mais likes do que vídeos. Fazer perguntas se mostra 
efetivo, pois faz com que o fãs responda e, assim, compartilhe com seus 
amigos.

Fonte: Beyond – Brand Interaction Study

Por	  que	  os	  fãs	  seguem	  as	  marcas?



Fonte: Beyond – Brand Interaction Study

1. construa sua página;

2. link com seu site, blog, etc...

3. use social plugins (GraphAPI e Apps) para criar experiências 
envolvendo os seus produtos;

4. engaje o consumidor. Para adquirir fans use anúncios (Like Ads), 
estabeleça conversação;

5. amplifique: cada interação aparece no News Feed. Use Facebook Ads e 
Sponsored Stories.

Ecossistema	  do	  FB



Fonte: Wired Magazine – econsultancy.com

MoRvos	  para	  seguir/curRr



MoRvos	  para	  deixar	  de	  seguir/curRr



Esta[sRcas



Fonte: http://www.quintly.com/

Esta[sRcas

http://www.quintly.com
http://www.quintly.com


Horários	  nobres



Horários	  nobres



Insights

Insights



Facebook Ads

Facebook	  Ads



estratégias e planejamento de 
ações e campanhas
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A	  mídia	  social	  para	  negócios	  requer	  um	  invesRmento



Uma estratégia não falada para as empresas empregarem e esta estratégia foca na 
palavra valor.
Quanto mais você oferece, mais atrativo se torna. 
Quanto menos você oferece, mais anônimo permanecerá.

Jeffrey Gitomer

Escute



1. Foco
2. Defina os objetivos para seu conteúdo
3. Publique
4. Solucione problemas
5. Inclua calls to action
6. Fale como uma pessoa
7. Mostre o que funciona
8. Divirta
9. Publique em todo lugar
10. Seja multimídia

Princípios	  de	  Jeff	  Bullas	  para	  redes	  sociais:



Não fale sempre de você. Compartilhe informações e insights.

Relatório de notícias tendência emergente

Vá além, inclua uma interpretação pessoal:

“Veja o que pode acontecer:_ _ _ , seguem minhas recomendações _ _ _”.

O insight requer um pouco mais de esforço e sofisticação

Se nenhuma pessoa perceber o valor de sua mensagem, sinto 
muito, mas é spam!



Etapa de levantamento do conjunto de informações necessárias para 
planejamento da presença da instituição nas redes sociais.

diagnóstico

Etapa de elaboração de todos os documentos que irão compor o plano 
macro de presença da instituição nas redes sociais (manuais de conduta)

definiçoes

Etapas	  do	  Planejamento	  em	  Redes	  Sociais



Aprofundamento no território da marca e definição dos objetivos específicos da marca ou canal nas redes 
sociais.

planejamento específico

Etapa de elaboração do plano editorial e guides criativos dos canais da presença da instituição nas redes 
sociais.

arquitetura de redes

Etapas	  do	  Planejamento	  em	  Redes	  Sociais



\

1. Tem público muito diferente do institucional.
2. Tem massa crítica de conteúdo suficiente para sustentar uma 
presença própria.
3. Tem potencial de gerar interesse / engajamento de uma base 
própria de seguidores.
4. Há interesse estratégico para a instituição.

QUANDO CRIAR UM TERRITÓRIO SEPARADO?
Quando o assunto em questão...

Arquitetura	  de	  Redes



Devemos considerar os diferentes potenciais 
de contribuição estratégica de cada rede para 
montar uma arquitetura coesa de territórios 

a serem explorados pelas instituições nas 
redes sociais.



gestão de redes sociais

dicas



Responsável	  por	  produzir	  conteúdo,	  fazer	  publicações,	  realizar	  interações	  com	  
seguidores	  e	  elaborar	  relatórios	  das	  propriedades	  em	  social	  media	  das	  marcas

Gestor de Comunidade

Estrutura



Responsável	  por	  levantar	  dados	  de	  performance	  e	  conversações	  nas	  redes	  
sociais,	  realizar	  análises	  dos	  dados	  e	  elaborar	  relatórios	  e	  recomendações.

Analista de Monitoramento

Estrutura



Responsável	  por	  criar	  as	  peças	  que	  serão	  publicadas	  nas	  redes	  sociais.

Criação - Diretor de Arte

Estrutura



Fonte: Comscore Nov/12 a Jan/13

entretenimento

SERVIÇOS

Música notícias filmes

e-mail downloads fotos

social media redes sociais blogs

51
MM

50
MM

49
MM

visitantes 
únicos

ESPORTES

TOP	  3	  dos	  assuntos	  mais	  consumidos	  na	  internet



•   Palavra oficial da Instituição

•   No momento em que um seguidor pode ser identificado 
ou associado  com  a Instituição precisa estar ciente de 
que é seu representante

•   Aumento da exposição

•   Participação deve ser constante e com mensagens que 
acrescentem valor

•   A falta de resposta ou uma resposta pouco adequada é 
sempre prejudicial

Regras	  do	  Jogo



Publicação de conteúdo

Interação

Análise e confecção de relatórios de performance

Briefing criativo1
2
3

4

Gestão	  de	  Redes	  Sociais



Planos de 
Conversação

Gestão	  de	  Redes	  Sociais



Relatório de Performance
(Métricas/rede social)

Gestão	  de	  Redes	  Sociais



Funil	  de	  Conversão



Ferramentas



o caminho para atuação em social media passa 
por 2 etapas:

responder as citações 
negativas

fomentar a reverberação de 
menções positivas

0 1
02

E	  como	  tratar	  atendimento	  nas	  redes	  sociais?



CASE	  -‐	  	  SAC	  2.0

A KLM se destacou quando se instaurou 
uma crise provocada por um vulcão na 
Islândia: a cia aérea rapidamente criou 
uma ação que divulgava o serviço de 
atendimento nas redes enquanto respondia 
às interações em paralelo





CASE	  -‐	  	  SAC	  2.0aprendemos com o case da klm que, para um sac 
seja eficaz nas redes sociais ele deve:

assumir publicamente que possui 
o serviço de sac nas redes1o

ser sucinto e direto quanto às 
regras do serviço: política de 
interação, horários, etc.

2o

estruturar equipe, ferramentas e 
processos 3o



CASE	  -‐	  	  SAC	  2.0

do ponto de vista de atendimento, o que essas 
marcas tem em comum entre si?

agilidade/
rapidez personalização conteúdo coerência simpatia



Dificilmente algum usuário irá tirar dúvidas nos 
comentários do Youtube. Caso isso ocorra e a 
interação não violar nenhuma norma da instituição, 
direcionar o usuário para a página onde é realizado 
o atendimento.

A prática é de analisar o conteúdo e responder 
quando necessário. Exige uma resposta instantânea 
por parte das marcas pois é uma ferramenta mais 
imediata.

O Reclame Aqui é uma rede específica para atendimento 
ao cliente. Casos dentro desse ambiente devem ser 
solucionados no próprio site.

JAMAIS PEDIR INFORMAÇÕES PESSOAIS EM PERFIS 
ABERTOS E EVITAR EM MENSAGENS PRIVADAS, 
APENAS EM CASOS DE EXTREMA URGÊNCIA.

CASO O CLIENTE TENHA POSTADO INFORMAÇÕES 
PESSOAIS, SENHAS, DADOS CADASTRAIS OU 
QUALQUER INFORMAÇÃO PESSOAL, DELETAR O 
COMENTÁRIO IMEDIATAMENTE.

NÃO ALIMENTE OS MALICIOSOS E “TROLLS”. MUITOS 
SÓ QUEREM ATENÇÃO E VÃO CONSTANTEMENTE 
CHAMAR A ATENÇÃO E INCITAR os seguidores 
contra a instituição

NÃO FUJA DO TÓPICO DA PERGUNTA. MANTENHA A 
CONVERSA DENTRO DO ASSUNTO.

Concentra boa parte da energia de interação dos 
consumidores nas redes sociais. É fundamental a 
estruturação de uma política de atendimento.

SAC	  2.0	  -‐	  Principais	  Redes



redes sociais,
pra quê?

69



branding



Ao considerar as opiniões nas redes sociais como um universo de 
pesquisa, o monitoramento tornou-se uma maneira de provar 
hipóteses, levantar insumos e construir argumentos.

monitoramento - radar



Ao considerar as opiniões nas redes sociais como um universo de 
pesquisa, o monitoramento tornou-se uma maneira de provar 
hipóteses, levantar insumos e construir argumentos.

monitoramento - radar

- Monitoramento do ambiente digital

- Identificação da sentimentalização em relação 

à marca e principais produtos

- identificação de ações de comunicação



atendimento 2.0

Fonte: Revista Info / 2013

- resposta em até 1 mês; sem prazo para resolução do problema

- resposta em até 5 dias úteis; resolução em mais 5 dias úteis

- resposta em até 5 dias úteis; resolução em mais 5 dias úteis

- resposta entre 30 min e 6 horas; resolução em até 24 horas

- resposta entre 5 min e 2 horas; resolução em até 24 horas



atendimento 2.0



atendimento 2.0



produtos



varejo



redes sociais serve pra 
tudo isso...
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estabelecer uma conversa  

ocupar o mesmo espaço dedicado a um amigo

ativar ou ampliar uma experiência positiva com o consumidor 

1:1



Exemplos de como NÃO fazer

A brincadeira não teve a recepção esperada, e 
muitas reclamações seguiram-se à postagem, 
algumas falando até em processo por 
propaganda enganosa.

O post, que usava a imagem de um BlackBerry Z10, 
foi mal recebido entre os seguidores da marca, que 
acusaram a empresa de tentar promover o aparelho 
"usando uma tragédia para publicidade".



No dia seguinte à tragédia de Santa Maria, em 
janeiro, um inocente post agendado no Twitter 
da Rede Globo foi o gatilho de uma crise. O 
conteúdo convidada os seguidores a criarem 
uma lápide virtual como parte da promoção da 
nova série "Pé na Cova"

Uma fotografia do que parecia um funcionário da 
empresa lambendo uma pilha de tacos gerou 
indignação de consumidores e foi compartilhada na 
internet junto a protestos.

Exemplos de como NÃO fazer



Após a eliminação do São Paulo da Libertadores, a 
fanpage do Danette resolveu alfinetar o time. A 
recepção azedou e o post foi retirado do ar. 
“Pedimos desculpas a todos que se sentiram 
ofendidos com um post equivocado publicado hoje 
aqui na página da marca”.

Exemplos de como NÃO fazer



É preciso...

Criar o espírito da marca nas redes sociais e

construir um relacionamento contínuo com 
a base de fãs



RELACIONAMENTO

a revolução



Toda conversa nas 
redes sociais precisa 

ser RELEVANTE
83



Dá só 
uma 
olhada!

Legal, 
gostei!

Olha o que 
eles fizeram! Visite o 

site…Wow!Na mente do público, organizações 
que usam as mídias sociais são 
percebidas como mais abertas e 
confiáveis

Sua marca terá mais credibilidade



•Quem	  produz	  a	  informação

•Quem	  dissemina	  a	  informação

•Como	  consome	  a	  informação

•Como	  acessa	  a	  informação

Ruptura	  no	  conceito	  de	  informação



Influenciadores	  1.0



Novos	  influenciadores	  2.0



Potencial	  e	  alcance



Potencial	  e	  alcance



Potencial	  e	  alcance



MELHORES PRÁTICAS

CONCLUSÃO

\



“Um canal de interação e relacionamento com 
público, prezando pela excelência no atendimento, 
elaborar e gerenciar produtos e serviços nas mídias 

sociais que superem as expectativas de nossos 
seguidores com o total engajamento de nossa 

Instituição”. 

Cases	  -‐	  Relacionamento



Cases	  -‐	  Comunicação	  criaRva



Cases	  -‐	  Posicionamento	  e	  engajamento



Cases	  -‐	  Posicionamento	  e	  engajamento



Cases	  -‐	  Inovação



ComparRlhável	  -‐	  Viral



A construção da imagem nas 
redes sociais depende do cuidado 
com os conteúdos e interações a 

cada dia.



A construção da imagem nas 
redes sociais depende do cuidado 
com os conteúdos e interações a 

cada dia.

E tudo começa com o primeiro seguidor...



@nelsonleoni
leoni@ninocarvalho.com.br

mailto:leoni@nelsonleoni.com.br
mailto:leoni@nelsonleoni.com.br

