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As redes sociais estão
presentes no nosso 

quotidiano de tal forma 

que ja não conseguimos 
viver sem elas. 
Elas estabeleceram um 

novo paradigma de 

relacionamento e 

passaram a interferir em 

muitas áreas como seja a 

economia ou o marketing . 

Antigamente perguntava- 

se a alguém se ela tinha 

acesso à internet, hoje a 

pergunta é se essa pessoa 

faz parte desta ou daquela 

rede. Presenciamos um 

processo de transformação 

rápido e continuo onde as 
redes sociais demonstram 

enorme capacidade de se 

adequar e incorporar novas 
ferramentas que vão 

surgindo na internet como 

forma de estarem sempre 

em evidência. 

Uma rede social é uma 

plataforma criada com o 

objetivo de criar uma rede 

de amizades criando um 

vínculo remoto e digital. 
É um organismo em 

mutação e em constante 

desenvolvimento dentro da 

internet. 

Ela adequa-se à realidade e 

transforma-se à medida 

que detecta a necessidade 

de oferecer mais 
e responder a uma procura 

que a obriga a reinventar- 
se a toda a hora. 

As redes sociais permitem 

partilhar dados e 

informações, de texto, 

arquivos, imagens e fotos, 
vídeos, criação de 

comunidades, etc. 

Desta forma, as redes 
sociais tornaram-se um 

instrumento poderoso para 

o Marketing e vendas. Os 
seus clientes encontram-se 

nas Redes Sociais 

As redes sociais 

tornaram-se um 

instrumento 

poderoso para o 

Marketing e vendas. 
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A internet é um espaço 

ideal para difundir ideias, e 

é um canal direto com as 
pessoas. 
As redes sociais ajudam a 

ganhar a confiança dos 
utilizadores e seguidores e 

a criar mais tráfego de 

visitas para a sua página ou 

blog. 

As Redes Sociais têm tido 

um crescimento muito 

significativo. A cada dia 

que passa, mais pessoas 
procuram fazer parte 

dessas comunidades, lugar 
onde trocam experiências 
e informações sobre 

marcas e produtos da sua 

preferência. 

Está comprovado que os 
utilizadores das Redes 
Sociais consideram 

credíveis as informações 
postadas por outros 
utilizadores na sua rede de 

contatos, ou seja, um 

cliente poderá, cada vez 

mais, influenciar outros 
clientes através da sua 

opinião e experiência. Por 
isso é que é tão importante 

criar uma estratégia de 

marketing nas Redes 
Sociais. 

O objetivo da sua presença 

nas redes sociais não é só 

vender! As Redes Sociais 
são muito mais do que isso. 

É preciso oferecer algo e 

para oferecer é preciso 

estar presente com 

conteúdos de qualidade, 

alinhados com a sua 

estratégia de marketing. 

Ofereça um bom 

atendimento ao seu 

cliente, e será possível 
chegar a novos patamares 
sociais. 

O objetivo de uma 

campanha de marketing 

nas Redes Sociais é 

consolidar o prestígio da 

sua marca entre os 

utilizadores e futuros 

clientes, conquistando a 

confiança, fazendo com 

que ele se torne um fã, ou 

seja, um defensor da sua 

empresa. 
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Na atualidade, estar fora do 

contexto das Redes Sociais 
significa perder negócios, 
pois desta forma 

consegue-se obter um 

feedback mais rápido do 

que por outros meios. 
Os seus clientes podem 

fazer sugestões em tempo 

real e você fica a conhecer 
rapidamente as 
necessidades dos seus 
clientes, ajustando de 

imediato as suas ofertas. 
Esse tipo de estratégia 

aumenta 

significativamente o 

número de acessos ao seu
site, podendo ser 
convertido mais facilmente 

em vendas. 

As redes sociais são uma 

realidade crescente em 

Portugal. 
Hoje em dia é comum as 
empresas criarem perfis no 

facebook e em outras 
redes sociais com o 

objetivo principal de 

divulgar as suas marcas. 
Mas, de nada adianta ter as 
ferramentas se não souber 
usá-las. 
Por isso, elaborámos uma 

lista com dicas para os 
empresários aprenderem a 

utilizar corretamente as 
redes sociais em benefício 

do seu negócio. 

A sua empresa precisa 

de um gestor para as 

redes sociais? 
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Toda a gente está na 

internet! Uma exposição 

corretamente planeada e 

executada, amplia a 

visibilidade da sua 

empresa. 

Hoje em dia já não se 

podem ignorar as redes 
sociais na estratégia de 

comunicação empresarial 
e os motivos são vários: 
O custo para mantê-las é 

zero e a resposta é muito 

mais rápida do que se 

usasse o serviço telefónico. 

O custo de divulgação de 

um serviço em televisão, 

jornal ou revista é bem 

mais elevado, dependendo 

do alcance da publicação e 

jamais irá ter a mesma 

repercussão que na 

Internet, que já provou ser 
o melhor veículo de 

comunicação em massa. 

Nas grandes organizações 
é recomendado que exista 

um departamento 

exclusivo para gerir as 
redes sociais. Mas nas 
pequenas e médias 
empresas, é comum os 
empresários contratarem 

um gestor para as rede 

sociais. Este, normalmente 

é um profissional 
especializado em utilizar as 
ferramentas certas de 

forma positiva para 

angariar mais clientes para 

o negócio. 

A sua empresa precisa 

de um gestor para as 

redes sociais? 

Outra das vantagem de se 

usarem as Redes Sociais na 

comunicação empresarial é 

o facto de com elas se 

permitir maior interação 

entre os clientes e a 

empresa e obter-se uma 

resposta mais rápida. Desta 

forma, torna-se muito mais 
fácil saber o que os seus 
clientes pensam dos seus 
produtos ou serviços.
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Em primeiro lugar é 

importante saber que não 

adianta nada estar 
presente em todas as redes 
sociais, colocar ali as 
informações e os logotipos 
da sua empresa e já está. 

É importante que crie 

perfis empresariais apenas 
nas redes sociais onde se  

sinta confortável para  

manter o serviço 

atualizado diariamente. 

Caso contrário contrate 

alguém para gerir as redes 
sociais da sua empresa. 

Seja claro e sério nas 
informações que vai 
prestar e coloque o nome 

da sua empresa, a morada, 

o telefone e o email 
para contacto. 

Este, passa a ser um canal 
de acesso privilegiado para 

os  clientes atuais e para os 
novos clientes poderem 

entrar em contacto, seja 

para elogios, reclamações, 
pedidos de orçamento ou 

mesmo para comprar 
novos produtos. Por isso, é 

tão importante que esteja 

atento e disponível! 

Depois de criado o perfil é 

importante perceber que a 

partir de agora vai ser 
preciso manter uma certa 

regularidade na postagem 

de informação para os seus 
leitores. Com a mesma 

frequência com que 

verifica os seus emails, 
procure também verificar o 

que se passa nos seus 
perfis das redes sociais. 
Tenha em atenção que 

quanto mais você aparecer, 
maior é a chance de 

ganhar novos fãs. Crie 

publicações com 

regularidade e criatividade. 

A sua empresa precisa 

de um gestor para as 

redes sociais? 
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Hoje, quem está no mundo 

dos negócios tem 

necessariamente  de 

considerar a internet como 

um canal para atingir as 
vendas.  
Quando se fala de Redes 
Sociais, é fundamental 
manter uma presença 

ativa. 

Sempre que lançar um 

novo produto ou começar 
a prestar um novo serviço, 

poste pelo menos uma vez 

por dia um pequeno texto 

acompanhado de uma foto 

divulgando serviços para os 
amigos e clientes. 
Mas seja cuidadoso, porque 

uma informação negativa 

irá correr tão rapidamente 

como uma positiva, por 
isso é importante divulgar 
materiais com qualidade. 

Os textos devem ser lidos 
antes de serem postados 
para evitar erros de 

português e evite também 

as fotos amadoras. 

É de vital importância não 

menosprezar uma rede 

social como veiculo de 

comunicação. 

Responda sempre a todas 
as mensagens que lhe são 

dirigidas. 
As críticas, sejam elas 
positivas ou negativas, 
devem ser sempre 

respondidas por texto. 

Ignorar as informações e 

criticas feitas nas redes 
sociais faz com que a 

empresa fique mal vista. 

Caso não possa fazer este 

serviço, contrate uma 

pessoa que o faça por si e 

que lhe apresente 

regularmente relatórios 
para que possa analisar os 
resultados e assim poder 
criar estratégias para 

investir em novos serviços e 

até avançar para novos 
segmentos. 

A sua empresa precisa 

de um gestor para as 

redes sociais? 
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No mundo fisico, qualquer empresário sabe que a sua loja 

não pode ficar escondida das pessoas. Quanto mais gente 

passar a sua porta, maior é a chances de alguém entrar e 

comprar. 

No mundo virtual, a lógica é a mesma só que o 

empresário precisa de encontrar o seu público nas redes 
sociais, e não apenas procurar o melhor espaço comercial. 

Mas com tantas redes e respetivas particularidades, torna- 

se  difícil escolher a melhor para o seu negócio. 

Facebook: 

É uma plataforma intuitiva 

e muito simples de 

administrar. No Facebook é 

possível postar de tudo, 

desde conteúdos escritos a 

fotos, vídeos e gifs. 
As empresas devem criar 
uma página, que é 

diferente do perfil dos 
utilizadores, e desta 

forma é possível fazer like 

na página e seguir as suas 
atualizações. 

Google+: É semelhante ao 

Facebook e, portanto, é o 

seu concorrente direto, o 

Google+ também é uma 

rede que abre muitas 
opções para o empresário. 

É possível publicar textos, 
imagens e vídeos e 

também seguir pessoas e 

empresas.
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Twitter: O Twitter só aceita 

publicações com o 

máximo de 140 caracteres. 
Aqui, os utilizadores 
podem seguir os perfis, 
podem enviar mensagens 
privadas e ainda publicar 
fotos e vídeos. 
O Twitter é recomendável 
para empresas que 

tenham a possibilidade de 

atualizar constantemente 

sua conta e, que tenham 

conteúdo para a atualizar. 
Se acha que vai ter, no 

máximo, uma publicação
por dia, talvez não 

seja ideal para si. 

Instagram: É um dos 
aplicativos que mais 
cresceram nos últimos 
anos e que ajudou a 

construir a cultura da 

“selfie”.  

O Instagram é a rede ideal 
para quem trabalha com 

produtos que tenham um 

apelo visual muito forte, 

como roupas, artigos para 

bebés e maquilhagens ou 

receitas de cozinha. É 

preciso ter muita atenção a 

qualidade das imagens que 

são postadas. 

YouTube: É a maior 
plataforma de publicação 

de vídeos. O YouTube 

adquiriu a característica de 

rede social, uma vez que é 

possível comentar, partilhar 
e fazer like nos vídeos, e os 
próprios youtubers 
interagem com sua 

audiência. Os vídeos são 

uma excelente ferramenta 

para ajudar a vender um 

produto. Para um cliente, o 

video é a oportunidade de 

ver o funcionamento e a 

aparência do que quer 
comprar, quase como se 

estivesse numa loja física. 
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Não deve usar um perfil do 

Facebook para promover a 

sua empresa. Em vez disso 

crie uma página de 

empresa no Facebook! 

Existem muitos benefícios!  

Dica1 
Crie uma página do seu 

negócio no Facebook e 

comece por preencher o 

separador "Sobre". Assim 

está a dar a conhecer a sua 

empresa e os produtos que 

está a promover! 

Dica2 

Agora que já criou a pagina 

do seu negócio, recordo- 

lhe a importância do 

conteúdo visual no 

Facebook e da escolha da 

foto usada na capa e no 

seu perfil, uma vez que ela 

vai aparecer sempre que a
sua página for partilhada. 

Escolha uma foto com 

uma boa definição e que 

respeite estas medidas: 
Foto de capa: 851 x 315 

pixels, Foto de Perfil: 180 x 

180 pixels. 

Dica3 

Já criou a pagina do seu 

negócio no Facebook. 

Antes de tudo, a página 

tem de ser útil para quem 

o encontrar. Ou seja, não se 

esqueça de indicar o 

telefone, o site, o email e o 

endereço. 

Agora está na hora de 

começar a criar 
publicações na sua página. 

Use boas imagens e vídeos 
para chamar a atenção. 

Dica4 

O conteúdo do que vai 
publicar no Facebook é da 

maior importância. Deve 

obedecer a um 

planeamento e deve ter 
em conta a qualidade das 
imagens, a importância da 

mensagem e a frequência 

das publicações. Lembre-se 

que quando uma pessoa
passa os olhos pelo feed de 

notícias, as fotos são o 

elemento que é captado 

com maior facilidade. Com 

os vídeos passa-se da 

mesma forma. 
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Dica8 

Planeie cuidadosamente as 
suas publicações no 

facebook. Esta é uma 

tarefa chata mas de 

importância vital. 
Agora que já criou alguns 
conteúdos na sua página 

do Facebook, procure 

seleccionar o seu publico 

alvo. Nem toda a gente 

está interessada no seu 

produto. Teste o seu 

publico alvo publicando 

conteúdos em vários 
horários ao longo do dia e 

analise os resultados. 
Analise as estatísticas do 

Facebook, porque 

constituem uma 

ferramenta importante 

para montar a sua 

estratégia digital. As 
estatísticas apresentam os 
horários, a localização, o 

sexo e a idade das pessoas 
que acompanham os seus 
conteúdos. 

Dica5 

Não faça Spam. Nem todas 
as suas publicações nas 
redes sociais devem incluir 
a promoção ou a venda de 

algo. Crie publicações que 

ofereçam valor para quem 

as lê. Use boas imagens e 

vídeos para chamar a 

atenção. 

Dica6 

Use emojis nas suas 
publicações. Parece pouco 

profissional, mas as pessoas 
gostam. As publicações 
com aquelas carinhas e 

simbolos recebem mais 
likes e comentários. 

Dica7 

Como está a iniciar, dê 

prioridade a certos dias e 

horários para fazer as suas 
publicações no facebook. 

Os horários de maior pico 

são às 11h, às 15h e às 20h. 

O dia da semana em que 

os utilizadores do facebook 

mais interagem é a quarta- 

feira, seguido da terça e da 

quinta. O período com 

menos atividade é ao 

domingo, das 14 às 18h. 
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Dica11 
Tenha em atenção que 

nem tudo o que é postado 

é visto. Nem todos os seus 
fãns veem todas as suas 
publicações. Quando 

alguém faz like na sua 

página de empresa do 

Facebook, não quer dizer 
que esta pessoa irá ver 
todas as suas publicações. 
Só uma parte dos seus fãs 
vai ver as suas publicações. 
Isto tem a ver com a 

relevância que cada 

publicação tem para cada 

um dos seus fãns. 

Dica12 

Divulgue depoimentos de 

clientes e crie perguntas na 

sua página.O Facebook dá 

destaque a depoimentos 
construídos pela rede 

social e as perguntas fazem 

com que os utilizadores se 

manifestem, contribuindo 

para o sucesso da sua 

publicação. 

Dica9 

Convide o seu público a 

participar nos seus 
conteúdos. Convide-os a 

participar, comentar e 

compartilhar as suas 
publicações. 
Converse com os seus fãs, 
clientes e seguidores. O 

sucesso das redes sociais 
resulta desta possibilidade 

de interação. 

Dica10 

Responda o mais rápido 

possível as questões que 

lhe são colocadas. Interaja 

com os utilizadores e 

grupos nas redes sociais. 
Responda a questões feitas 
na sua página, publique 

em grupos que podem 

estar interessados no 

serviço que você está a 

oferecer. 
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Dica16 

Os Links também possuem 

peso. 

O EdgeRank (é o algoritmo 

que decide o que será 

mostrado no seu feed de 

noticias) julga ser alto o 

nível de interação quando 

uma postagem tem uma 

ligação externa. Mas use 

links completos. O 

Facebook dá mais peso a 

links “inteiros” do que a 

links encurtados por
serviços como o bit.ly, o 

goo.gl ou o tinyurl.com. 

Dica17 

Dê alguma coisa. Criar uma 

oferta exclusiva para os 
seus fãs ajuda no seu 

relacionamento com eles. 
Um cupão, um desconto 

ou algo mais criativo. Se 

der alguma coisa através 
do Facebook, a sua pagina 

tem maior probabilidade 

de receber mais fãs e likes. 

Dica13 

Divulgue a página em 

todos os outros meios 
possíveis. Promova a 

página no seu site, por 
email, Twitter ou
newsletters mensais ou 

semanais. Faça com que 

ela seja vista e que as 
pessoas saibam do que se 

trata. 

Dica14 

Quanto mais você 

aparecer, maior é a 

possibilidade de ganhar 
novos fãs. Crie publicações 
com regularidade e 

criatividade. Quando os 
seus fãs atuais fazem like 

numa publicação sua, essa 

ação aparecerá no feed de 

noticias de quem o tiver 
como amigo. 

Dica15 

Mantenha uma presença 

constante. Mesmo que se 

ausente por algum tempo, 

ou esteja muito ocupado, 

não deixe de publicar. Use 

a opção de agendamento 

da publicação. 
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Dica19 

O Facebook oferece uma 

ótima opção de análise, o 

Insights, que mostra 

quando cada publicação 

foi visualizada, teve cliques 
e interações. Como cada 

caso é um caso, consulte e 

analise a estatistica da sua 

pagina. Experimentar e 

medir é mesmo a melhor 
forma de encontrar o que 

funciona e o que não 

funciona para sua empresa. 

Dica18 

Crie alguns conteúdos 
pagos para promover o seu 

negócio nas redes sociais. 
O tempo em que era 

possível ter bons resultados 
no Facebook só com 

alcance orgânico já passou. 

Há milhões de outros 
empresários que também 

usam o Facebook. Vale a 

pena investir em anúncios 
nas redes sociais! 
Experimente a ferramenta 

"Promover Publicação". 

Esta opção é paga, mas 
desta forma é possível 
expandir o alcance da sua 

mensagem. 

O interessante é que 

alcançando mais pessoas 
de forma paga, à medida 

que elas interagem, o 

alcance orgânico também 

aumenta. 
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2.NÃO RESPONDER A 

MENSAGENS OU 

COMENTÁRIOS 

Já falamos da importância 

do seu envolvimento com 

o seu público. Não pode 

ignorar os comentarios que 

são feitos na sua página! 

Não importa se recebeu 

alguma crítica menos 
positiva e sem 

fundamento. Responda 

sempre com calma e 

simpatia. Responda a 

todos os utilizadores que 

interagirem com sua 

marca.  

Essa é a oportunidade que 

tem de criar fãs fiéis e 

transformar os críticos em 

possíveis seguidores. 
. 

Você criou uma página no Facebook e começou a fazer 
publicações, mas não está a obter os resultados que 

estava a espera. Provavelmente esta a cometer alguns 
dos erros mais comuns. Veja a seguir quais são: 

1.IGNORAR OS DADOS DO 

FACEBOOK INSIGHTS 

Não considere nunca o 

"Facebook Insights" 
(Estatisticas) como uma 

perda de tempo. 

Ter informações 
detalhadas sobre o seu 

público e sobre as suas 
publicações é 

importantíssimo para ser 
bem sucedido no 

marketing no facebook. O 

seu calendário editorial e 

seu planeamento 

dependem desta 

informação. 



CAPITULO  7  |  OS  ERROS  MAIS  COMUNS

MICROWARE  |  22

. 
4.NÃO TER UMA 

ESTRATÉGIA 

Este erro é extremamente 

comum. Não adianta nada 

completar o seu perfil e 

postar sem que haja uma 

estratégia. 

Fazer isso é dar um tiro no 

escuro. Você precisa de 

saber exatamente quem é 

o seu publico, quais os seus 
desejos e interesses. 
O que é que o seu publico 

procura quando está no 

Facebook? Como se deve 

conversar com ele, que tipo 

de linguagem se deve 

utilizar? Em que horários é 

que ele está presente no 

Facebook? 

Defina com clareza o que a 

sua marca procura com a 

presença no Facebook e 

quem é que você quer 
atingir. 
Um planeamento bem 

definido pode fazer a 

diferença entre uma 

página de sucesso ou mais 
uma qualquer página que 

não obtêm resultados 
positivos. 

3.FOCAR-SE APENAS EM 

PROMOVER O SEU 

PRODUTO OU SERVIÇO 

Este é um dos maiores 
erros que se cometem no 

Facebook. 

Tentar promover o seu 

produto ou serviço em 

todas as postagens e 

conteúdos é 

extremamente cansativo 

para o seu público. 

Isso só vai descredibilizar o 

seu produto ou serviço, e é 

exatamente o que você
não quer que venha a 

acontecer. 


