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“A proposta é ter dentro de uma área um núcleo de 

informação integrada, que possa fazer diferença, equalizar 

a informação e dimensioná-la para os veículos que quiser” 

 

“Não posso fazer um atendimento, só porque veio via 

Twitter, mais rápido do que por telefone. Eu não posso 

começar a abrir uma exceção de atividade porque o meio 

pede” 

Paulo Pompilio, diretor de Relações Institucionais do Grupo Pão de Açúcar 



  

 

 

“Hoje, temos as áreas de comunicação externa, interna e 

online, mas eu acho que cada vez mais essa divisão está 

perdendo sentido. As pessoas de comunicação externa 

produzem material para a revista interna, as pessoas de 

comunicação interna coordenam as mídias sociais” 

 

 

 

Hélio Muniz, Diretor de Comunicação do Mc Donalds Brasil 



  

 

 

“Vamos definir uma estratégia de RP 

2.0 para fazer com que o presencial e 

o digital convirjam para um mesmo 

ponto” 
 

Rodolfo Guttilla, Diretor de Assuntos Corporativos e Relações Governamentais da 

Natura 
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 Londres 

 Além de fazer um relato bem completo sobre cada ponto de 

incêndios e saques em Londres, o blog do 'The Guardian' 

listava o avatar dos repórteres que estavam no Twitter. 

@PaulLewis, @sandralaville e @lizzy_davies. O Paul estava 

trabalhando de madrugada, tuitando a cada cinco minutos 

sobre a situação do local em que estava. 

 O BlackBerry foi um dos canais preferidos dos jovens para 

planejar a rebelião londrina. A marca  @UK_BlackBerry não 

conseguiu responder, comportando-se no Twitter como canal de 

assessoria de imprensa.  

http://www.guardian.co.uk/news/blog
http://twitter.com/PaulLewis
http://twitter.com/sandralaville
http://twitter.com/lizzy_davies
http://twitter.com/UK_BlackBerry


  

  



  

  Após denúncia feita pela ONG Repórter Brasil, a rede Zara, 

do grupo espanhol Inditex foi acusada pela Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE/SP) de 

utilizar mão de obra escrava no Brasil. 

 O caso repercutiu na imprensa nacional, virou trending topic no 

Twitter e tomou conta das redes sociais e principais sites de 

informação do país após a reportagem especial do programa 

“A Liga”, da TV Bandeirantes. 

 O que fez a Zara?  

ZARA BRASIL 



  

  



  

  



 #detox #adidas #Greenpeace #puma #nike 

  

 Triplete del desafío #Detox! #Adidas se une a Nike y 

Puma en la carrera por un futuro libre de tóxicos 

 

 Puma responds to #Greenpeace's #Detox campaign 

http://bit.ly/qGSqFT 

 

 

 

http://twitter.com/
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http://t.co/P4RuVeu


Steve Jobs 

 Doze horas após o anúncio de sua morte no dia 05 de 

outubro de 2011, o Twitter já contabilizava mais de 

4,5 milhões de tuites. Para se estabelecer uma 

comparação, o mesmo período da morte de Osama 

Bin Laden gerou 2,2 milhões de tuites registrados pela 

Sysomos. 

 Como era de se esperar, o falecimento do maior guru 

da Apple também gerou muita atenção no Facebook. 

A mensagem postada por Mark Zuckerberg recebeu 

289.172 curtir e foi compartilhada por 21.305 

usuários 

  

 



  

  

Mídia Horizontal 



  

  



“Churrasco da Gente Diferenciada” 

  O termo “Gente Diferenciada” surge de uma entrevista 
divulgada pela Folha de S.Paulo em ago/2010; 

 

 “Eu não uso metrô e não usaria. Isso vai acabar com a 
tradição do bairro. Você já viu o tipo de gente que fica ao 
redor das estações do metrô? Drogados, mendigos, uma 
gente diferenciada”, Guiomar Ferreira, psicóloga 

 

 O case real durou menos que uma semana; 

 



  

  



“Churrasco da Gente Diferenciada” 

 Em 11/05 - Prefeitura decreta mudança do local da 

estação - não será construída na Av. Angélica; 

 

 Nesta mesma data, o internauta e jornalista Danilo 

Saraiva cria o evento no Facebook denominado 

“Churrascão da Gente Diferenciada”; 

  

 Entre os dias 11/05 e 12/05 o metrô notifica que a 

mudança da estação ocorreu por motivos técnicos; 



“Churrasco da Gente Diferenciada” 

  No dia 12/05 com mais de 49 mil confirmações, o evento 
foi cancelado no Facebook; 

 

 No dia 13/05 (um dia antes do evento) o criador volta 
atrás, afirma a realização do evento, mas diz que não 
será mais um churrasco e sim um protesto; 

 

 No dia 14/05 acontece o evento, com cerca de 600 
pessoas entre jovens, com o reforço de ciclistas, 
estudantes e do movimento punk, entre outros. 

 



  

  



  

  



Tendências Mundiais 

   
População 

Em 2050, 9 bilhões de habitantes no planeta. 

 

Urbanização 
Até 2050, 2/3 da população em aglomerados  

Urbanos. 

 

Alimentação 
Até 2050, o mundo deverá no mínimo duplicar a produção de 

alimentos. 

 

Transporte 
Até 2030, será superada a marca de 2 bilhões de automóveis e 

caminhões (800 milhões em 2009). 

 



 Tendências Mundiais 

  
Dentro de três anos, o e-mail deverá ser substituído pelas redes sociais 

dentro das empresas. A previsão é do Gartner que traçou cinco previsões 

sobre o uso dessa mídia dentro do ambiente corporativo:   

1- Em 2014, os serviços de redes sociais deverão substituir o e-mail e se 

tornar o principal meio de comunicação para 20% dos usuários corporativos; 

2- Em 2012, mais de 50% das empresas irão usar ferramentas de microblog; 

3- Em 2012, mais de 70% dos projetos de TI serão dominados por mídias 

sociais; 

4- Dentro de cinco anos, 70% das aplicações de colaboração desenhadas 

para PCs serão remodelados para se aproveitar das lições aprendidas com os 

usuários de aplicativos de smartphone;  

5- Em 2015, apenas 25% das empresas utilizarão ferramentas de análise das 

redes sociais internas para melhorar o desempenho das organizações e a 

produtividade das equipes;   
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http://paraentenderasmidiassociais.blogspot.com 
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