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Objetivo
 São muitas as opções de redes sociais 
disponíveis para as empresas hoje em dia. Com 
os brasileiros se inserindo cada vez mais no 
ambiente digital, os pequenos negócios, que já 
totalizam 99% das empresas no Brasil, podem 
encontrar nesse ambiente um meio de estabe-
lecer um relacionamento mais próximo do seu 
público.

	 Portanto,	o	principal	objetivo	desse	guia	
é auxiliar na gestão da presença de pequenas 

empresas	nos	meios	online,	mostrando	a	utiliza-
ção das redes sociais não só como instrumento 
de	marketing,	mas	como	uma	ferramenta	que	

cria um importante canal de comunicação entre 
a organização e o cliente. 
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O que é uma 
rede social?

“Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pes-
soas e organizações, é uma rede social” 

    
(Garton, Haythornthwaite e Wellman, 1997)

 As redes sociais já exis-
tiam	há	séculos,	mesmo	antes	
de	surgir	o	termo,	a	diferença	é	
que hoje elas se concentram no 
ambiente online da Internet. 
 Redes sociais são grupos 
sociais, comunidades, tribos, 
organizações, que reunidos 
compartilham	informações,	
valores	e	objetivos.  Redes sociais são uma 

categoria das mídias sociais  
para manter ou criar relaciona-
mentos. 
	 Para	diferenciar	lem-
bre-se: as mídias sociais são as 
ferramentas	online	usadas	para	
divulgar conteúdo e ao mesmo 
tempo	permitir	alguma	relação	
com outras pessoas. 
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POR QUE UTILIZAR 
REDES SOCIAIS?

 Ou seja, se uma empresa quer se aproximar dos seus clien-
tes, manter um relacionamento sólido e estar sempre conectada 
a eles, ela precisa pertencer ao mesmo ambiente. 
 As redes sociais podem ser muito úteis nesse processo, 
ajudando as empresas a manter um canal de comunicação sem 
precisar	fazer	grandes	investimentos	financeiros.

No	 Brasil	 a	 quantidade	
de smartphones correspon-

de a 75% do número 
de habitantes; 

55% dos usuários de redes 
sociais no país checam suas 
redes no mínimo uma vez 

por dia.

O Facebook, a rede 
social	mais	utilizada,	já	

possui mais de 
89 milhões de 

usuários brasileiros.

Vamos aos números...
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DESCREVENDO AS 
REDES SOCIAIS

     Instagram
 O Instagram é uma rede que teve um
grande crescimento em curto espaço de 
tempo. Desde sua criação em 2010, já reuniu 
cerca	de	400	milhões	de	usuários	ativos	em	todo	
o mundo. 
	 Essa	é	uma	mídia	social	com	foco	em	imagens.	Nela	você	
pode	criar	um	perfil,	postar	fotos	ou	vídeos,	editá-los	usando	os	
filtros	do	aplicativo	e	ainda	compartilhar	o	mesmo	conteúdo	com	
demais	redes	como	o	Facebook,	o	Twitter,	Flickr	e	o	Tumblr.	O	
número	de	usuários	que	seguem	sua	página	fica	explícito	no	seu	
perfil,	assim	é	fácil	medir	o	sucesso	do	seu	conteúdo	na	rede.		
	 Os	usuários	do	Instagram	seguem	perfis	de	empresas	prin-
cipalmente	por	3	razões:	porque	elas	amam	e	se	identificam	com	
a marca, porque querem aprender coisas novas e porque consi-
deram o conteúdo interessante ou engraçado. 

Conteúdo
Para obter sucesso nessa rede, 
sua empresa precisa contar 
com um conteúdo que traga 
algo	novo,	positivo	e	inspirador	
para o público.

Relacionamento
O Instagram estabelece um 
contato	rápido	e	fácil	entre	os	
usuários, eles querem conver-
sar com as marcas e ser segui-
do por elas.   

Como criar uma conta
É necessário ter um smartpho-
ne ou tablete, por se tratar 
de uma rede social restrita a 
aparelhos móveis. Procure o 
Instagram	na	loja	de	aplicati-
vos;	Instale	o	aplicativo	no	seu	
celular;	abra	o	aplicativo;	na	
tela	inicial,	você	vai	ter	a	opção	
de criar uma nova conta usan-
do seu endereço de e-mail ou a 
sua conta Facebook já existen-
te;	preencha	o	formulário.
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Facebook

 Fundado em 2004, pelo estudante de Har-
vard	Mark	Zuckerberg,	o	Facebook	tinha	o	intuito	de	
criar uma rede de contatos para jovens universitários 
e hoje ganhou o mundo. 
 Maior mídia social atualmente, o Facebook 
inclui	funcionalidades	de	diversos	outros	sites.	Por	
meio dele, é possível montar a sua base de seguido-
res	e	fazer	postagens	sem	limitações	de	caracteres,	
inserir	fotos,	vídeos	e	utilizar	aplicações	diversas	de	
jogos	a	sistemas	bancários	(os	aplicativos).	Nessa	
rede	é	possível	comentar,	curtir	e	compartilhar	con-
teúdos dos usuários. 
	 Para	o	caso	de	instituições	a	dinâmica	é	pare-
cida,	mas	as	regras,	configurações	e	a	forma	de	utili-
zação	são	diferentes.	É	necessário	criar	uma	página	
de	Facebook	ou	fanpage,	não	um	perfil	de	usuário.	
 As páginas servem para empresas, marcas 
e	organizações	compartilharem	seu	conteúdo	e	se	
conectarem	com	as	pessoas.	Você	pode	personali-
zar essas páginas publicando histórias, promovendo 
eventos,	adicionando	aplicativos,	entre	diversas	
outras	funcionalidades.	
	 As	pessoas	que	curtirem	sua	página	e	os	ami-
gos delas poderão receber atualizações nas linhas do 
tempo	de	seus	perfis	pessoais.	A	linha	do	tempo	é	o	
espaço	onde	aparecem	as	informações	do	que	está	
acontecendo naquele momento relacionado aos 
contatos	e	as	páginas	curtidas	de	cada	perfil.

Nomes das páginas  
Use corretamente maiúsculas e 
minúsculas.	Não	é	permitida	a	
utilização	de	sinais	(!	ou	*,	por	
exemplo), variações da palavra 
“Facebook” e termos ou expres-
sões sem relação direta com o 
conteúdo.   

Personalização do endereço 
Você	pode	modificar	o	endereço	
originalmente	fornecido	para	a	
sua página. Assim, o URL (por 
exemplo	www.facebook.com/
guiaficaadica)	contará	com	um	
aspecto	fácil	de	ser	lembrado	pelo	
público ao invés de aparecer um 
código	como	www.facebook.com/
pages/3625879654135.		
 
Gerenciamento de páginas 
O responsável pela página pode 
escolher mais de um administra-
dor	para	utilizar	os	recursos	da	
página mas tome cuidado com o 
excesso de pessoas.

Promoções 
Pode-se realizar promoções e 
campanhas na página desde que 
esteja	ciente	de	todos	os	trâmites	
da legislação brasileira em relação 
ao tema e que obedeça às regras 
impostas pelo próprio Facebook.  

Fotos de capa 
Procure	utilizar	uma	imagem	ex-
clusiva que represente sua marca 
e o conteúdo que ela apresentará. 
Não se esqueça de que, ao chegar 
à sua página, a imagem de capa é 
o cartão de visitas. 

Como criar uma conta
Acesse	www.facebook.com;	no	
final	da	página	a	direita	clique	
em Criar uma página para uma 
celebridade, banda ou empresa; 
escolha entre uma das categorias 
(negócio local, empresa, marca ou 
produto,	artista	ou	banda,	entre-
tenimento, causa ou comunidade) 
e	preencha	o	formulário.		
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Twitter

	 Criado	em	2006	o	Twitter	é	uma	ferra-
menta caracterizada como microblog, ou seja, 
permite publicação de mensagens curtas (com 
até 140 caracteres) em ordem cronológica. Serve 
principalmente	para	expressar	opiniões	e	infor-
mações	sobre	os	temas	que	os	usuários	preferi-
rem.  
 Cada usuário pode escolher “seguir” 
outros usuários – ou seja, acompanhar as posta-
gens	sempre	que	um	determinado	usuário	fizer	
uma postagem, gerando uma rede cruzada de 
formação	de	opinião.	
	 O	responsável	pelo	perfil	também	pode	
procurar por usuários e mensagens com mar-
cadores	(hashtags)	na	plataforma	de	busca	da	
rede. As hashtags são tão importantes nas redes 
sociais que mereceram um capítulo a parte 
nesse guia. Além disso, é possível personalizar a 
imagem	de	fundo,	a	imagem	de	capa,	a	imagem	
do	perfil,	e	a	biografia	do	perfil.	
	 Para	as	empresas	que	desejam	informar	
seus	clientes	com	mais	rapidez,	o	Twitter	é	a	
rede	que	permite	isso,	compartilhar	novidades,	
educar	o	consumidor	em	relação	a	informações	
erradas,	responder	na	hora	tirando	proveito	da	
possibilidade	de	falar	em	tempo	real.

Direct Message (Mensagem Pri-
vada ou DM) 
Uma mensagem direta é privada, 
enviada para um ou mais segui-
dores e pode conter mais de 140 
caracteres. 

Retweet (RT) 
O retweet permite que os usuá-
rios republiquem uma mensagem 
de um usuário para a lista de 
seguidores, dando crédito a seu 
autor original. Quando isso acon-
tece, o termo “RT” aparece no 
início da mensagem.  

Trending Topics (Assuntos em 
Alta ou TTs) 
Os TTs são aqueles temas que 
estão em destaque entre as men-
sagens publicadas pelos usuários. 
Quando um assunto aparece nos 
Trending	Topics,	significa	que	há	
um grande número de pessoas 
falando	sobre	ele	pela	rede.	

Hashtag (marcador)  
Caracterizado pelo símbolo de # 
(cerquilha)	é	utilizado	para	marcar	
palavras-chave ou tópicos em uma 
mensagem.	Foi	criada	fundamen-
talmente	por	usuários	do	Twitter	
para categorizar mensagens, e 
hoje já é usada em outras redes.

Como criar uma conta
Acesse	o	site	do	Twitter	www.
twitter.com	e	preencha	um	formu-
lário com: nome completo; celular 
ou endereço de e-mail; senha; 
nome de usuário (que aparecerá 
no	seu	perfil);	clique	no	botão	
azul Inscreva-se. 
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YouTube

 Criada	em	2005	essa	é	a	única	rede	fo-
cada em vídeos, permite que usuários possam 
fazer	tanto	uploads	(publicação),	quanto	down-
loads	(baixar	os	vídeos)	de	forma	gratuita.	
 Atualmente, o YouTube é a maior video-
teca existente no mundo, com vídeos pertencen-
tes a diversas categorias de conteúdo. Quem cria 
conta	no	YouTube	não	tem	um	perfil	e	sim	um	
canal onde serão armazenados seus vídeos.
 É possível personalizar o endereço (URL) 
de	forma	que	tenha	relação	direta	com	o	conte-
údo que será exibido no canal. De acordo com a 
política	desta	rede,	as	opções	de	URL	que	po-
dem	ser	selecionadas	têm	como	base	seu	nome	
de exibição, o nome de usuário do YouTube, 
URLs curtos ou com o nome do website vincu-
lado. Às vezes, é necessário personalizar o URL 
com a adição de letras e números para torná-lo 
exclusivo. Porém uma vez personalizada, ela não 
pode mais ser alterada.                        

Descrição 
O espaço para descrição dos ví-
deos	é	o	único	lugar	destinado	
para textos na rede, portanto 
escreva	informações	relevantes	
sobre o conteúdo do vídeo em 
questão. 

Tagueamento 
Preencher o campo de hash-
tags (expressões que tenham 
relação direta com o conteúdo) 
em qualquer vídeo é impor-
tante para guiar o usuário que 

chega até ele, para que ele seja 
encontrado por outros usuários 
de Internet.  

Como criar uma conta
Acesse www.youtube.com; no 
canto superior direito clique 
em	“faça	login”;	se	você	já	pos-
sui conta da Google é só preen-
cher e acessar; se não, clique 
em criar uma conta e preencha 
o	formulário	(Nome,	email,	se-
nha, data de nascimento, sexo, 
celular e local). 
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Blog

Os Blogs não são uma mídia social estruturada 
e que pertencem a uma companhia. Trata-se 
de	um	formato	de	website,	um	conceito	que	
permite que todo usuário consiga montar o seu 
próprio	veículo	de	informação	e	publicar	o	que	
desejar, deixando as suas postagens disponíveis 
na internet.  
 O conteúdo de um blog pode ser publi-
cado	a	qualquer	momento	e	a	partir	de	diversos	
dispositivos:	computador,	tablets,	smatphones,	
etc.  
	 Dependendo	da	relevância	do	blog	a	
audiência	pode	ser	semelhante	a	de	grandes	
veículos	de	informação.	Os	blogs	se		tornaram	
tão importantes na internet que          atualmen-
te escrever um blog, ou seja, ser um “blogueiro” 
se	tornou	uma	profissão	e	há	muitas	pessoas	
ganhando dinheiro assim. 

Conteúdo
O	blog	é	um	formato	bem	de-
mocrático	para	conteúdos.	Não	
possui limite de espaço para os 
textos além de poder anexar 
imagens e vídeos à pagina. 

Fidelização
Um blog permite aos visitantes 
comentar e expressar a sua opi-
nião sobre produtos e serviços 
de novas empresas e, por isso, 
se torna um meio importante 
para descobrir o que o cliente 
quer.

Como criar uma conta
Existem vários sites para cons-
trução de blogs, que permitem 
que o usuário crie uma conta, 
personalize o layout e já come-
ce a publicar sem ter que pagar 
nada por isso, por exemplo: 
br.wordpress.com, www.web-
node.com.br, 
www.blogger.com e pt.wix.
com. Escolha o que considerar 
mais	fácil	de	trabalhar	e	crie	
uma	conta,	você	vai	precisar	de	
um email e um nome para seu 
blog.
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WhatsApp

	 O	WhatsApp	é	um	aplicativo	disponível	
em sistemas Android, BlackBerry, iOS e Win-
dows,	se	você	possui	um	aparelho	de	celular	
operado por um desses sistemas estará apto a 
usar o WhatsApp. 
	 Ele	é	um	serviço	de	mensagens	multi-
plataforma	que	usa	seu	número	de	telefone	e	
a	conexão	de	internet	para	conversar	e	efetuar	
chamadas para outros usuários.
 O WhatsApp usa a conexão de internet do 
seu aparelho para enviar e receber mensagens 
para	seus	contatos	do	celular.	Você	não	tem	que	
pagar por cada mensagem de texto ou chamada 
de voz.
	 Lembre-se,	quando	for	usar	essa	platafor-
ma	para	um	perfil	institucional,	tenha	cuidado	
com	o	tipo	de	conversa	a	ser	mantido	com	os	
usuários	e	com	os	dados	que	serão	compartilha-
dos.

Mensagens
No	aplicativo	você	pode	enviar	
mensagens	de	texto,	fotos,	
vídeos, arquivos do celular e 
ainda manter conversas diretas 
com um único usuário ou um 
grupo.

Grupos
Os	grupos	não	têm	limite	de	
pessoas,	você	pode	unir	pes-
soas de interesse da empresa 
e	falar	com	todos	ao	mesmo	
tempo. 

SAC
Para	empresas,	o	aplicativo	
pode	funcionar	como	um	canal	
de atendimento ao consumidor, 
receber dúvidas e reclamações, 
marcar e desmarcar serviços 
e manter um contato próximo 
com o cliente. 

Como criar uma conta
Procure o WhatsApp na loja 
de	aplicativos	do	seu	celular;	
Instale	o	aplicativo	no	seu	
celular;	abra	o	aplicativo;	digite	
o	número	do	seu	telefone	com	
DDD; espere alguns instantes 
até recebeu uma mensagem 
no celular com um código de 4 
números	para	confirmar	a	sua	
conta; digite seu nome e esco-
lha	uma	foto	para	o	seu	perfil	
que	ficará	visível	aos	outros	
usuários. 
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DICAS

Linguagem
•	Evite	o	linguajar	técnico	nas	suas	respostas	de	questionamentos	em	
redes	sociais,	o	que	os	usuários	querem	é	objetividade,	então	seja	
claro	e	responda	com	simplicidade	dentro	do	padrão	formal	da	língua	
portuguesa. 

• Evite conteúdo exageradamente pessoal, invasivo, respostas mal-e-
ducadas,	desabafos	pessoais,	conteúdo	impróprio	ou	não	relacionado	à	
área da empresa.

• Crie conteúdo de qualidade e relevante para seu público alvo e divul-
gue-o com um tom amigável e leve. 

• Use as redes sociais para uma conversa e não um espaço apenas para 
anúncios.	Não	divulgue	produtos	e	serviços	com	frequência	exagerada.	

• Responda. Não é necessário responder todos os comentários, mas 
sempre que houver uma boa oportunidade para elogiar, atender bem e 
convidar os seus seguidores a acompanhar a empresa e conhecer seus 
produtos e serviços, aproveite.

•	Dê	uma	atenção	especial	às	reclamações	e	não	tenha	medo	delas.	
Cada reclamação é uma oportunidade para a sua empresa aprender, 
melhorar e mostrar ao público que se importa com seus clientes e quer 
ajuda-los. Sempre tente responder com cortesia, seriedade e bom 
humor.

A internet se tornou um instrumento usado para bus-
car respostas mais rápidas das empresas em qualquer 
situação.	Usuários	de	redes	sociais	têm	pressa,	gostam	

de	elogiar,	reclamar	e	criticar.	

Em	uma	rede	social	não	se	fala	com	apenas	uma	pes-
soa,	no	momento	em	que	você	responde	um	usuário	

está dialogando com uma plateia. 
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Como escolher a melhor rede social 
para sua empresa?

 Com tantas opções disponíveis surgem 
certas dúvidas quanto a qual ou quais redes são as 
melhores	para	sua	empresa.	Mas	para	fazer	essa	
escolha pense primeiro nas pessoas, e depois nas 
redes,	afinal	o	mais	importante	não	é	a	ferramen-
ta	que	você	usa	para	estar	em	contato	com	seus	
públicos, mas como vai ser esse contato em si. 
 Responda as seguintes perguntas: Qual a 
finalidade	deste	canal?		Meu	público	está	e	utiliza	
com	frequência	esta	rede	social?	Eles	falam	da	
minha	empresa?	O	que	falam?	Como	eu	vou	me	
conectar	com	este	público	nesta	rede?	Preciso	de	
investimento	financeiro	em	anúncio	para	alcançá-
-lo?	Terei	como	investir	na	produção	de	conteúdo	
adequado	para	este	canal?				
	 Depois	que	você	definir	como	e	com	quem	
quer se comunicar, pense qual das redes no qua-
dro ao lado lhe dará os melhores recursos para 
isso.
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Imagens e Vídeos
 Na hora de criar conteúdo de qualidade para a sua rede so-
cial	é	importante	pensar	em	dois	pontos:	o	público	e	a	ferramen-
ta. O público é a parte mais importante no processo de criação do 
conteúdo,	afinal	ele	está	sendo	produzido	exclusivamente	para	
seus clientes.   
 Por isso é importante conhecer quem eles são, onde estão, 
o	que	gostam	de	fazer	e	o	que	gostam	de	ver	na	internet.	A	fer-
ramenta	a	ser	utilizada	para	a	publicação	do	conteúdo	também	
deve ser planejada, pensando em qual é a melhor rede para di-
vulgar	aquilo	e	em	qual	é	o	melhor	formato:	um	texto,	uma	foto,	
um	infográfico	ou	um	vídeo.	

fonte:	instagram.com/havaianasfonte:	facebook.com/bancodobrasil

• Invista em imagens que valori-
zem as ações e os valores da mar-
ca, propondo ao usuário descobrir 
aspectos da empresa que ele 
não conhece. Fotos dos produtos 
e serviços, em alta qualidade, 
criativas	e	com	algum	diferencial.	
Pense	em	transmitir	informações	
corporativas,	sobre	o	universo	da	
marca, que podem envolver os 
usuários em um diálogo com a 
empresa.

•	Se	a	intenção	é	transmitir	muita	
informação	de	forma	mais	sim-
ples de ser compreendida, invista 
em	infográficos	(informação	+	
desenho ou imagem), uma ima-
gem	que	mistura	a	informação	
com	elementos	gráficos	e	dados	
numéricos.	Eles	têm	um	custo	
mais baixo do que vídeos e des-
perta um interesse maior do que 
os textos simples já que explicam 
um assunto que não seria muito 
bem compreendido somente com 
um texto.

•	Quando	o	conteúdo	for	muito	
complexo e exigir mais, os vídeos 
entram em cena, que por sua vez 
conseguem	passar	mais	informa-
ções	que	um	infográfico.	Hoje	em	
dia	com	o	avanço	das	câmeras	dos	
celulares, é possível produzir bons 
vídeos com uma estrutura sim-
ples.	Mas	lembre-se	de	filmar	com	
o	celular	na	horizontal	e	simplifi-
car o conteúdo.
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fonte:		www.youtube.com/user/quemdisseberenice

fonte:	www.catho.com.br/carreira-sucesso/noticias/a-trilha-do-curriculo

Aqui é possível ver o exemplo do canal no 
YouTube da marca de maquiagens Quem Disse 
Berenice. Observa-se que a empresa mantém 
o canal atualizado, os vídeos não são muito 
longos e as informações nos vídeos estão com-
pletas. 

Esse infográfico é o exemplo perfeito de como 
apresentar muita informação sem ficar maçan-
te. Na hora de produzir um infográfico pense 
nas figuras que podem compor a imagem e 
contribuir para o entendimento do conteúdo.
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Monitoramento

 O monitoramento das redes sociais da 
sua empresa é como uma coleta de todos os 
termos	e	dados	relacionados	à	instituição	nas	
redes.	Existem	inúmeras	ferramentas	online	de	
monitoramento	que	são	fáceis	de	serem	usadas	
e contribuem muito para o desenvolvimento das 
redes da empresa, com elas é possível extrair 
muitos dados estratégicos sem custos adicionais. 
	 Um	monitoramento	bem	feito	e	de	
acordo	com	o	que	você	deseja	atingir	é	essen-
cial para o sucesso nas redes sociais. Nunca se 
esqueça	de	avaliar	seus	resultados	e,	a	partir	
deles,	analisar	o	que	anda	funcionando	para	sua	
empresa. 
	 Em	algumas	das	ferramentas	basta	digitar	
o	nome	da	rede	social	que	você	deseja	avaliar,	
em outras é necessário um cadastro. Veja na 
página	seguinte	alguns	exemplos	de	ferramentas	
gratuitas de monitoramento...

• Topsy (tospy.com)
Focada	no	Twitter,	ela	é	dividida	
em	três	partes:	a	primeira	lhe	
ajuda a descobrir o volume de 
conteúdos publicados sobre a 
sua empresa em um determi-
nado período, incluindo tweets, 
fotos,	vídeos	e	links.	A	segun-
da	oferece	análise	primária	
do	sentimento	dos	posts	e	um	
histórico do volume de posta-
gens, podendo ser comparada 
com outras marcas ou palavras-
-chave. A terceira traz o que há 
de mais popular no momento, 
sinalizando	as	novas	tendências	
mundiais.

• LikeAlyzer (likealyzer.com)
A	ferramenta	LikeAlyzer	calcula	o	
desempenho de sua Fanpage no 
Facebook, comparando-a com as 
principais páginas ligadas ao seu 
setor	e	oferecendo	diversas	boas	
práticas	para	que	você	consiga	
melhorar	sua	nota	na	platafor-
ma, que varia de 0 a 100.

• Iconosquare (iconosquare.
com)
Essa	ferramenta	oferece	o	que	
há de melhor sobre dados de 
Instagram, uma vez que a pró-
pria rede social não possui um 
painel	analítico.	Através	do	Ico-
nosquare	você	pode	verificar	seu	

histórico	de	fãs,	o	volume	de	curtidas	
e comentários e até o número de pes-
soas	que	não	são	seus	fãs,	mas	chega-
ram	até	suas	fotos	graças	a	atividades	
de terceiros.

• Google Analytics (www.google.
com/analytics/)
Além	de	ser	a	principal	ferramenta	
para análise e desempenho de sites, 
o	Google	Analytics	também	oferece	
diversas métricas voltadas para o 
social,	como	a	quantidade	de	visitan-
tes	que	chegou	ao	seu	site	a	partir	de	
cada rede, ou quais blogs trouxeram 
mais acesso para a sua marca, por 
exemplo.

• HowSociable (www.howsociable.
com)
Essa	ferramenta	serve	para	descobrir	
o quão popular é a sua marca. Digite 
o nome da empresa no site e receba 
um	ranking	social	dos	últimos	7	dias	
no Facebook, LinkedIn, Youtube e 
Twitter.

• SumAll (sumall.com)
Essa	permite	que	você	crie	um	qua-
dro de dados para visualizar as métri-
cas que considerar mais importantes 
para	o	seu	negócio.	O	diferencial	fica	
por	conta	da	quantidade	de	redes	so-
ciais conectáveis: mais de 50, incluin-
do as mais populares.
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Frequência de postagem

É hora
de postar!
É hora
de postar!

Fique atento aos dias 
e horários

 
 Com a ajuda das 
ferramentas	de	monitora-
mento, descubra quais dias 
e horários da semana o seu 
público acessa mais cada 
rede social. Quanto mais 
você	postar	em	horários	em	
que o número de acessos do 
seu público é grande, me-
lhor será a interação desse 
público com a sua marca.  

Analise os resultados
 
 Os resultados podem 
variar dependendo de diver-
sos	fatores.	Por	isso,	sempre	
analise os números de acesso 
e interações realizadas por seu 
público, e compare com valores 
anteriores,	assim	você	pode	
repetir	o	que	está	dando	certo	
e mudar o que não está.

Meia vida
 
 A meia vida de um post é o ponto em 
que a postagem já recebeu metade de todos os 
cliques ou likes que receberá no total. Por exem-
plo, a meia vida de um tweet é de 2h48, de um 
post no Facebook é de 3h12 e de um vídeo no 
YouTube é de 7h24. Ou seja, quanto mais rápido 
for	o	fluxo	de	informação	da	rede	mais	vezes	
você	deve	postar.

	 No	facebook	as	grandes	marcas	geral-
mente postam uma única vez por dia, nessa rede 
o engajamento do público vai diminuindo quan-
do se aumenta o número de postagens. 
	 No	twitter	recomenda-se	postar	entre	4	e	
5 tweets por dia de conteúdo relevante pois nes-
sa	rede	o	fluxo	de	informações	é	bem	grande.
 Já no Instagram aconselha-se de 1 a 2 
postagens por dia sempre usando boas hashtags 
para	que	o	conteúdo	continue	sendo	encontra-
do mesmo depois de já ter passado o tempo de 
vida do post.

Frequência
	 Não	existe	uma	regra	para	a	frequência	

de postagem em cada rede, pois isso 
depende muito mais da interação 

com o público em cada uma delas. 
Mas é importante sempre lem-
brar que a linha entre ser chato 
e	relevante	é	muito	tênue,	então	

teste	e	avalie	antes	de	definir	sua	
frequência	de	posts.
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	 Inicialmente	utilizadas	no	Twitter,	as	
hashtags	vieram	para	facilitar	a	comunicação	no	
meio digital, principalmente porque atualmen-
te já estão presentes em quase todas as redes 
sociais. 
 As hashtags são palavras-chave relacio-
nadas a um assunto. Quando colocadas junto 
ao caractere cerquilha (#) ou jogo da velha, nas 
redes, elas viram hiperlinks e são direcionadas a 
menções associadas ao tema correspondido. Ou 
seja,	elas	ajudam	a	filtrar	tópicos	comentados	na	
web e a relacionar conteúdos similares. 

#Hashtags

#################

	 Para	usar	as	hashtags	de	forma	eficaz,	é	
necessário ter em mente alguns pontos: 
 •	Para	ganhar	visibilidade,	o	ideal	é	utili-
zar hashtags genéricas, como o nome do lugar e 
da	categoria.	Por	exemplo:	#shoppingfulanode-
tal #shopping #moda. Vale ressaltar que as hash-
tags	internacionais	possuem	mais	relevância,	ou	
seja,	vale	usar	também	as	derivadas	#fashion;
 •	O	uso	de	uma	hashtag	específica	é	
importante para divulgação e mensuração de 
uma campanha; Se a sua marca vai promover 
um evento, crie uma hashtag exclusiva para ele 
e peça para seus clientes também usarem, assim 
tudo	que	for	produzido	sobre	esse	evento	estará	
unido em um único lugar. Por exemplo: #tônoRo-
ckinRio  #lançamentoverão2015
 •	Use	com	moderação.	No	Twitter	geral-
mente são inseridas duas hashtags. Já no Insta-
gram, é aconselhável o uso de até quatro.
 •	Insira	frases	#meuconteúdovaibombar	e	
não separe palavra por palavra #meu #conteúdo 
#vai #bombar. Saber escolher as palavras-chave 
adequadas é necessário para alcançar o público, 
fornecer	informação	coerente	com	os	temas	e	
engajar os usuários.
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Vantagens e desvantagens

 Proximidade com o con-
sumidor: Usar as redes sociais 
permite que as empresas criem 
uma relação próxima de seu 
público, aumentando o nível de 
fidelização	dos	clientes.	Além	
disso, ela pode ser reconhecida 
mundialmente por conta de 
sua ação no universo virtual.
 Estar onde os clientes 
estão: os sites de redes sociais 
contam com a presença regular 
de milhões de usuários. Desde 
as novas gerações aos mais 
idosos, muitas pessoas passam 
horas da sua vida em sites as-
sim.

 Canal aberto com os 
clientes: A presença nas redes 
sociais com possibilidade de 
receber comentários e opiniões 
é um canal de interação com os 
clientes, potenciais clientes e a 
sociedade	em	geral,	que	fun-
ciona 24h por dia.
 É barato: Se considerar-
mos o potencial de visualiza-
ções, cliques e interação com 
a marca e compararmos o seu 
custo com o potencial para os 
mesmos resultados em outros 
meios de comunicação é notá-
vel	que	o	investimento	é	relati-
vamente mais barato.

 Consome muito tempo: 
A	partir	do	momento	em	que	
uma empresa está presente 
não	pode	ficar	quieta	e	calada,	
não	basta	criar	o	perfil	e	deixar	
andar. E isso requer tempo e 
dedicação todos os dias.
	 Divulgação	negativa:	Nas	
redes sociais, as pessoas se tor-
naram	formadoras	de	opinião.	
É muito comum que o usuário 
compartilhe	suas	experiências	
com determinada empresa. 
Nesse	sentido,	as	marcas	fica-
ram mais vulneráveis, já que o 
alcance da rede pode ser gigan-
tesco.

 Balanço entre pessoal e 
comercial: A maioria das pes-
soas que usam redes sociais 
está lá por razões pessoais, de 
lazer.	É	preciso	saber	participar	
e contribuir com a rede social 
sem invadir o espaço pessoal 
dos membros que aceitaram 
conviver online com essa em-
presa.
	 A	estratégia	é	difícil	de	
ser criada: Os sites de redes 
sociais são tantos, servem para 
tantos	públicos	diferentes,	uti-
lizam	tantas	formas	de	veicular	
mensagens	que	fica	difícil	deci-
dir	para	onde	ir	e	o	que	fazer.
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Erros e acertos

 Tente não manter um per-
fil	em	todas	as	redes	sociais	exis-
tentes: Não perca tempo tentan-
do	administrar	um	perfil	em	cada	
rede	social	que	surgir	se	você	não	
estará apto para atualizar todas 
elas. 
 Não sobrecarregue o 
público: Redes sociais devem ser 
usadas	para	compartilhar	infor-
mações e opiniões, então não 
as use apenas para vender seu 
produto. Pense com cuidado no 
conteúdo que sua empresa está 
compartilhando.	
 Não deixe de monitorar: o 
monitoramento contribui para a 
empresa estar atenta aos comen-

tários,	críticas,	sugestões,	horários	
de maior interação e poder aten-
der as demandas do público com 
efetividade.
 Mantenha um limite: posts 
com muitas hashtags acabam 
ficando	confuso.	Use	entre	3	e	4	
frases,	sem	separar	palavra	por	
palavra. #usecorretamenteashash-
tags.
	 Dê	o	crédito:	plágio	tam-
bém	é	crime	na	internet,	você	
pode	compartilhar	conteúdo	de	
terceiros desde que mencione 
que aquele conteúdo não perten-
ce	a	você	e	dê	os	devidos	créditos.
 Não se esqueça do visual: 
Dos	infográficos	aos	vídeos,	postar	
um	conteúdo	com	visual	atrativo	
leva à maior interação. O tempo 
nas redes é curto, então produza 
conteúdo visualmente bonito e 
rápido de ser digerido. 
	 Não	compartilhe	conteúdo	
questionável:	Pense	cuidadosa-
mente sobre seu negócio e o que 
ele	significa	antes	de	compartilhar	
coisas que não são relevantes 
para seu público. 

 Tenha	um	perfil	comple-
to:	tenha	certeza	que	o	seu	perfil	
contem	todas	as	informações	ne-
cessárias sobre o que é a empresa 
e dados para que o público entre 
em contato.
 Se engaje com seu públi-
co: Crie postagens interes 
santes, responda as dúvidas e co-
mentários o mais rápido possível 
e seja prudente com o que posta 
e	com	o	que	a	empresa	pratica.
 Faça um planejamento: 
Criar um calendário mensal com 
os melhores dias e horários para 
postagem, datas importantes e 
feriados	pode	ajudar	a	manter	
seu	conteúdo	regular	e	interativo.

 Use links e hashtags: os 
links ajudam quando o conteúdo 
vem de outro local da internet e 
as	hashtags	fazem	seu	post	ser	
visto e encontrado com mais 
rapidez.
 Use conteúdo compar-
tilhado:	redes	sociais	são	como	
uma comunidade, então compar-
tilhe	conteúdo	de	outras	pessoas	
que	tenham	relevância	para	seu	
negócio.
 Faça seu conteúdo se des-
tacar: variar é o truque quando 
se	fala	de	tipos	de	conteúdo	que	
são	compartilhados.	Use	ima-
gens,	links,	infográficos,	dicas	e	
vídeos.
 Respeite seu público: 
Você	trabalhou	duro	para	con-
quistar seu público então respon-
da as pessoas que entrarem em 
contato,	seja	positivo	e	mostre	as	
forças	da	empresa.	
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