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Todos sabemos o que constitui uma experiência de consumidor ruim e uma boa.
Esperar por meia hora para remarcar um voo que foi cancelado? Ruim. Receber uma 
garrafa de vinho no seu quarto do hotel quando realizar check-in? Boa! E certamente 
ninguém em negócios quer entregar uma experiência ruim ou frustrante aos 
consumidores, então o que faz a diferença entre empresas que entregam e aquelas 
que não alcançam os padrões?

Experiências incríveis aos consumidores acontecem quando empresas capacitam seus 
empregados para ouvir, personalizar interações e engajar consumidores durante o 
ciclo de vida do produto ou serviço. Revelar o lado humano da sua empresa é uma 
das mais importantes estratégias na era do consumidor social e móvel. Para serviço 
ao consumidor em particular, entregar experiências incríveis no âmbito social se 
tornou uma maneira importante de construir a marca da sua empresa, direcionar 
novas vendas e manter os consumidores atuais felizes.

Nesse guia de análise social para serviço ao consumidor, conversamos com alguns 
dos mais atualizados líderes de opinião no assunto. Publicações futuras irão contar 
com pesquisa e dados que estamos descobrindo através de colaboração com as 
melhores organizações, governos e empresas do mundo. Também iremos focar em 
engajamento social. 

Este primeiro ebook de análise social para serviço também acompanha o lançamento 
do Microsoft Social Listening e Social Insights, baseados no InsideView. Ambos 
estão agora disponíveis no Dynamics CRM sem nenhum custo adicional e podem 
ser usados por qualquer pessoa com uma licença profissional*. Esse tipo de insights 
sociais democratizados e acessíveis está pronto para mudar o jogo para nossos 
consumidores, e estamos apenas começando. Com nossa recente aquisição da 
Parature, estamos a caminho de capacitar empresas como nunca antes. Esperamos 
que considere esse documento valioso para sua empresa, e esperamos ouvir sobre 
como você entrega experiências incríveis ao consumidor através do social. Vamos 
ligar o nosso social.

Todo o meu melhor,

Fred Studer 
GM, Microsoft Dynamics CRM
https://twitter.com/fredstuder

Entregue experiências incríveis aos consumidores.

2*Social Insights, baseado no  InsideView atualmente só está dispoívei nos EUA.
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SOCIAL E MÓVELmudaram tudo

Existem quase 2 bilhões de pessoas em redes sociais*. Usamos 
as redes todos os dias para contato com amigos e famílias. 
Usamos as redes para contato com a comunidade global, 
assistir a eventos globais, de perspectivas locais. Usamos as 
redes para conectar com empresas e marcas a quem somos 
fiéis. 

Como resultado, estamos compartilhando mais que nunca em 
canais sociais. Subimos e compartilhamos mais de 500M de 
fotos por dia. A cada segundo, 5.000 tweets são postados ao 
redor do mundo - o crescimento desses números em períodos 
curtos de tempo é incrível. 

Mais importantes, as conversas que aconteciam offline com 
amigos e contatos estão mudando para online. Consumidores 
estão respondendo à informação e à influência de suas redes 
sociais enquanto tomam decisões sobre compras e fideliade 
de marca. 

Para empresas, esta é uma nova 
oportunidade para engajar em 
conversas que aconteciam intimamente.

?

!

4*KPBC: http://allthingsd.com/20130529/meeker-500-million-photos-shared-per-day-
andthats-on-track-to-double-in-12-months/



Talvez mais que qualquer outro departamento, sua equipe de 
atendimento ao consumidor tem o maior papel na criação 
de experiências incríveis ao consumidor. Enquanto o serviço 
ao consumidor existia apenas no balcão ou call center, hoje 
ele é usado através das redes sociais. Um bom serviço ao 
consumidor pode direcionar lealdade extrema e criar boca-
a-boca positivo de consumidores satisfeitos. É por isso que a 
LEGO® tem uma de nossas histórias favorias de consumidor 
de 2013. 

Esses tipos de experiências incríveis ao consumidor influenciam 
decisões de compra, e, em troca, o desempenho financeiro 
das empresas. Watermark Consulting analizou o desempenho 
durante 5 anos dos Top 10 Líderes e Top 10 Atrasados no 
índice do Forrester Customer Experience contra o Índice 
do S&P 500 entre 2007 e 2011. O retorno dos Líderes em 
Experiência ao Consumidor foi 128% maior que os Atrasados, 
e 27% maior que o S&P 500. Os resultados deles mostraram 
a maneira com que a entrega de experiências incríveis ao 
consumidor pode aprimorar a habilidade de uma empresa de 
liderar o mercado. 

5

WOW!
Entregue

http://www.huffingtonpost.com/2013/01/09/luka-apps_n_2434781.html

Obrigado por nos enviar um email!

Sentimos muito em saber que você perdeu sua 
minifigura do Jay mas parece que seu pai pode 
estar certo sobre ter a deixado em casa. Parece 
que você está muito triste, também.

Normalmente, pediríamos para você pagar por uma 
nova se você perdeu sua minifigura e precisa 
substituir. Meus chefes disseram que eu não 
poderia lhe mandar outra de graça porque você 
perdeu, mas, decidi ligar para Sensei Wu e ver se 
ele poderia me ajudar.

Luka, contei ao Sensei Wu que perder sua 
minifigura do Jay foi puramente um acidente e que 
você nunca mais deixaria acontecer novamente. 
Ele pediu para lhe dizer, “Luka, seu pai parece 
um homem sábio. Você deve sempre proteger suas 
figuras do Ninjago como os dragões protegem as 
Armas de Spinjitzu!” Sensei Wu também me disse 
que tudo bem se eu lhe mandasse um novo Jay e se 
incluísse algo extra para você porque todo mundo 
que economiza seu dinheiro do natal para comprar 
o Ultrasonic Raider deve ser um grande fã do 
Ninjago.

Então, espero que você aproveite sua minifigura 
do Jay com todas armas. Você terá a única 
minifigura do Jay que combina 3 Jays diferentes 
em um! Também vou lhe enviar um cara mau para ele 
brigar!

Apenas se lembre do que o Sensei Wu disse: 
proteja suas minifiguras como as Armas de 
Spinjitzu! E, é claro, sempre ouça o seu pai.

Você irá receber um envelope da LEGO entre as 
próximas duas semanas com suas novas minifiguras. 
Por favor, cuide bem delas, Luka. Lembre que 
prometeu sempre deixá-las em casa.
Feliz construção!

Sinceramente,

Richard
Serviço ao Consumidor do LEGO
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Não seria necessário dizer que serviço ao consumidor pode 
diferenciar uma empresa. Quando empresas fracassam 
em atingir as expectativas dos consumidores, elas perdem 
oportunidades. 78% dos consumidores abandonaram uma 
transação em razão de serviço ao consumidor ruim.1 É seis 
vezes mais caro ganhar um novo consumidor do que manter 
um existente.2

Consumidores usam o social para transmitir frustrações sobre 
marcas quando algo dá errado. Exemplos incluem:

• Tweetar sobre um voo cancelado ou atrasado

• Reclamar sobre uma entrega que nunca foi realizada

• Publicar um recall de produto

Empresas enfrentam crises de PR por culpa de ações de 
clientes frustrados via mídia social. Tais crises, e sua resposta 
subsequente (ou falta de), podem diferenciar uma empresa. O 
custo de serviço ao consumidor ruim deve servir de motivação 
para começar a ouvir o público alvo. Afinal, consumidores tem 
propensão 2 vezes maior para discutir falhas no atendimento 
do que a de fazer elogios.3 

Ter uma estratégia ágil para mídia social é extremamente 
benéfico em tempos de crise. O que é ainda melhor? 
Nunca permitir que uma reclamação se torne uma crise: 
instantâneamente responder a um problema ou reclamação 
no momento que é publicado.

O volume de conversas pode ser assustador.  Marcas precisam 
olhar além de seus próprios posts em seus proprietários canais 
de mídia social. Há milhões de blogs, forums e sites de notícias 
que podem mencionar a sua marca - e eles não estão sempre 
especificando @delta ou @ups.

Software de monitoramento social e ferramentas de análise 
social podem ajudar você a filtrar o conteúdo social e 
proativamente engajar seus consumidores, e mais importante, 
garantir que você sobreviva e se destaque em um mundo 
voltado ao consumidor altamente competitivo. Leia mais para 
descobrir como a análise social pode ajudar você a rastrear 
e responder a questões de serviço de consumidor (- e no 
processo de evitar crises), coletar feedback de produtos, e 
medir o benefício às satisfação e fidelidade do consumidor.

EMPRESA RUIM
Atendimento Ruim =

1 American Express Survey 2011
2 White House Office of Consumer Affairs
3 2012 Global Customer Service Barometer
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1. Construa uma estratégia integra-
da entre departamentos: Nenhuma equipe 
deveria cuidar sozinha de interações sociais com consumi-
dores. É importante trabalhar através de departamentos e 
integrar a estratégia. Assim, sua equipe de serviço ao consum-
idor tem um dos mais importantes cargos. É não apenas crítica 
para responder consumidores via canais sociais, mas essencial 
para compartilhar as histórias que vão transformar seus em-
pregados e sua empresa. 

2. Crie uma política de mídia social:    
Muitas marcas fazem escolhas ruins em mídias sociais e, como 
resultado, prejudicam sua credibilidade. Treine sua equipe de 
social e serviço ao consumidor com cuidado. Dê a eles dire-
trizes e referências aprovadas. Essas diretrizes devem incluir 
maneiras de lidar com situações particulares, o que pode e o 
que não pode ser publicado em canais sociais da empresa, e 
nomes e emails de especialistas e gerentes da empresa para 
perguntas. Gerentes devem ser sentir confortáveis capacitan-
do empregados com os canais sociais da marca.

3. Encontre os canais preferidos 
de seu consumidor—e analise na 
língua nativa: Rastrear problemas de serviço ao 
consumidor no social exige conhecer onde seus consumidores 
estão pedindo ajuda. De lá, você pode priorizar recursos e dar 
a seus profissionais de serviço ao consumidor as ferramentas 
que precisam para eficientemente ajudar as pessoas. Seus 
consumidores estão, em maioria, no Twitter? Eles deixam co-
mentários ou mensagens no Facebook? Em que paises estão e 
que língua falam? Rastrear esse tipo de dados lhe ajuda a de-
terminar se seu banco de dados deve focar em 140 caracteres, 
vídeos, traduções em Espanhol, ou outros tipos de visuais. 

4. Crie contas dedicadas de serviço 
ao consumidor: Para todas as questões técnicas 
e soluções de problemas, crie contas separadas de atendi-
mento ao consumidor para cada rede que seus consumidores 
usam. Isso irá ajudar a assegurar que todos os consumidores 
recebam respostas para seus problemas individuais. Guarde 
sua conta de mídia social principal para interações positivas 
com consumidores, respostas a problemas maiores, e divulgar 
mensagens de marketing.

5. Construa uma base de dados de 
sentimentos: As equipes mais avançadas de serviço 
ao consumidor estão avançando em tecnologia de análise 
social para não apenas rastrear menções, mas sentimentos. 
Medindo sentimentos sociais de seus produtos e serviços, 
você pode identificar rapidamente tendências positivas 
e negativas, seus direcionadores e a melhor maneira de 
responder.

6. Capacite seus empregados: A 
tecnolgia de análise social pode ajudar todos empregados 
a serem mais responsivos a seus consumidores. De fato, 
à medida que esses tipos de produtos se tornam mais 
acessivos, muitas empresas estão começando a oferecer a 
todos empregados o acesso à análise social e ferramentas de 
publicação dentro de seu CRM. O Microsoft Dynamics CRM, 
por exemplo, agora oferece inteligência social e insights para 
qualquer um com uma licença profissional.*

7. Encontre seu momento “LEGO”: 
Apesar que dar produtos grátis e serviços é maneira certa de 
criar experiências incríveis para o consumidor, não é realista 
fazer isso toda vez. Entretanto, criar momentos singulares que 
a LEGO criou com o menino de 7 anos pode gerar resultados 
a longo prazo. Faça sua equipe pensar sobre seu próprio 

“momento LEGO”. Irá inspirar seus empregados a pensar 
criativamente sobre como exceder as expectativas de consum-
idores, e pode inspirar seus consumidores e criar advogados 
da filidade da marca para sempre.

PARA SERVIÇO AO CONSUMIDOR

É claro, rastrear problemas de serviço ao consumidor é apenas metade da batalha. Marcas 
excelentes se comunicam com consumidores na plataforma de escolha com uma solução. Análise 
social prepara sua empresa para que identifique e solucione problemas rapidamente—e garantir 
que você está dando suporte a seus consumidores durante todo o ciclo de vida do produto.

Iniciando com Exame do Social

*Social Insights, baseado no InsideView está disponível atualmente apenas nos EUA.
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Análise social lhe permite identificar tendências de satisfação 
de consumidores mesmo se eles não liguem ou lhe enviem 
email para reclamar. 

1. Responda rapidamente e 
sinceramente: Assim que identificar o problema, 
responda imediatamente, mas sem respostas vazias. Mostrar 
aos consumidores que você está realmente ouvindo requer 
uma abordagem de diálogo em que você responde à 
experiência específica do indivíduo e no canal que ele usou 
para chegar a você. 

2. Mantenha a calma: Trate o que escrever 
na rede social como se o mundo todo estivesse assistindo. 
Não responda a consumidores agressivos da mesma maneira, 
e considere levar a conversa de forma privada. Pergunte 
ao consumidor seu email, telefone ou método de contato 
preferido para que possa lidar com a reclamação longe dos 
holofotes da mídia social.

3. Não esqueça de acompanhar: Só 
porque você enviou um reembolso ou substituiu o produto—
ou outra ação para satisfazer o consumidor—não significa que 
seu trabalho terminou. Acompanhar é crítico. Visite o forum 
de mídia social que hospedou a reclamação original, agradeça 
por levantar o problema, e demonstre à massa que houve 
uma solução positiva. Também aproveite a oportunidade para 
perguntar se o consumidor está satisfeito com a solução.

4. Acompanhe tendências: Uma 
reclamação é uma coisa, mas uma tendência de feedback 
positivo ou negativo sobre um aspecto específico do seu 
produto ou serviço é outra. Use seu software de análise 
social para acompanhar tendências para que sua equipe de 
serviço ao consumidor possa propor soluções e repassar o 
que aprenderam ao desenvolvimento de produto e marketing 
antes das vendas começarem a cair..

5. Foque no que importa: Inevitavelmente, 
você irá encontrar alguém com nada melhor para fazer 
do que ofender pessoas online. Enquanto você continua 
a construir suas habilidades de serviço ao consumidor no 
ambiente social, você irá melhorar em identificar esses tipos 
de interações rapidamente. Ao final, você não pode agradar 
a todos, então é importante escolher suas batalhas. Assim, é 
igualmente importante não deixar um problema significativo 
ser ignorado. Às vezes, apenas alguns segundos de pesquisa 
sobre alguém são capazes de identificar padrões de atitude 
da pessoa online. Se ele age como um troll—é um troll. Mude 
para o próximo problema.

QUESTÕES DE 
SERVIÇO AO CONSUMIDOR

Rastreando e respondendo a
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Armadas com inteligência social, equipes de atendimento ao 
consumidor estão se tornando cada vez mais conselheiras 
chave para equipes de desenvolvimento de produto. Aqui 
estão 3 dicas rápidas para aproveitar insights sociais para 
resolver problemas e fazer produtos melhores.

1. Use análise social para feedback 
de produto: Aproveite o poder de sua tecnologia de 
análise social para identificar avaliações de consumidores de 
seus produtos e serviços. Compare notas e compartilhe se 
há ganhos rápidos possíveis com seu produto ou esforços de 
marketing. 

2. Vá para a raiz da questão: São 
questões sobre um produto específico? É um público 
específico que está realizando a maioria das reclamações? 
Certos comentários, como “preço alto demais” e “qualidade 
baixa” estão aparecendo constantemente? Você não pode 
consertar algo que não identificou. Análise social pode lhe 
ajudar a identificar a raiz da questão rapidamente. De forma 
geral, consumidores reclamam sobre três coisas: erros de 
processo de pedidos, insatisfação geral com o produto ou 
serviço, ou serviço ao consumidor ruim. O que o diálogo 
social irá lhe dizer? Aborde eles—e conte a seus consumidores 
que eles estão sendo ouvidos.

3. Fique à frente da competição: 
Ouvir as conversas sobre produtos de seus competidores é 
a oportunidade perfeita de preencher uma necessidade que 
seus competidores não atendem. Esse tipo de inteligência 
competitiva também pode levar a novas ofertas de produto e 
novas características potenciais de produto.

FEEDBACK DE PRODUTOS
Melhores Tratamentos para
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1. Tempo de resposta: O tempo gasto para 
responder a pedidos de serviço ao consumidor do seu público. 
Análise social pode lhe ajudar a identificar essas questões e 
responder mais rapidamente.

2. Tempo-para-solução: Quanto tempo 
levou desde que seu consumidor fez contato até o momento 
de solução da questão? Análise social lhe ajuda a encontrar 
questões que você não teria identificado de outra maneira.

3. Taxa de respostas: A porcentagem de 
chamadas de consumidor que sua equipe responde em dado 
período de tempo. Novamente, a análise social pode lhe 
ajudar a encontrar questões mais rapidamente, levando a 
serviço ao consumidor mais eficiente e mais abrangente.

4. Atividade por hora: Como sua taxa 
de repostas muda na manhã, ao meio dia, à noite e na 
madrugada. Essa métrica pode lhe ajudar a determinar 
quando sua rede social é mais ativa para que sua equipe 
esteja alerta nesses momentos.

5. Atividade por semana: Como sua taxa de 
respostas muda de Segunda a Domingo. Essa métrica pode 
lhe ajudar a determinar em que dias sua rede social é mais 
ativa para que sua equipe esteja alerta nesses dias.

6. Número de questões 
identificadas: Quantas questões você está 
esclarecendo através de sua análise social e respostas? 
Como isso se compara a outros canais? Se seu serviço ao 
consumidor de mídia social está crescendo ao longo do 
tempo, você precisa ajustar sua estratégia.

EXAME SOCIAL DE 
SERVIÇO AO CONSUMIDOR

Medidas Chave para seu Programa de

1 Accenture’s 2012 Global Pulse Consumer Research



DOS ESPECIALISTAS

Nós publicamos essas respostas de alguns dos 
mais influentes líderes em social do mundo, sem 
filtros. Enquanto as visões expressadas aqui podem 
não necessariamente refletir as visões da Microsoft 
ou endossar produtos da Microsoft, gostamos da 
diversidade de opiniões e diálogo aberto. Acreditamos 
que essa é a melhora maneira para apoiar nossos 
consumidores.

À medida que reunimos informações nessa série 
e descobrimos como empresas estão criando 
experiências incríveis aos consumidores no ambiente 
social, adoraríamos ouvir sobre você. 

Com quem você deveria entrar em contato? 
Como deveríamos encarar esse assunto?  
Conte para nós em @MSFTDynamics. (em inglês)

Com atenção,

A equipe de Microsoft Dynamics CRM

Insights
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TRICIA MORRIS

Quais são 3 elementos chave de 
uma estratégia social efetiva?
Embora existam vários elementos chave para uma estratégia 
social efetiva, três que nossa marca e eu pessoalmente 
acreditamos ser necessários são (1) desenvolver e definir um 
processo de monitoramento, resposta e escalamento, (2) ter a 
equipe correta representando sua marca e voz de marca em 
mídia social, e (3) centralizar a mídia social e especialmente 
o serviço ao consumidor com outros canais de apoio e 
comunicação. 

Como o engajamento de 
consumidores no social beneficiou 
sua empresa ou seus clientes?
Para a Parature, nossa empresa pretende ao mesmo tempo 
entregar impressionantes software de serviço ao consumidor 
e serviço ao consumidor. Engajar nossos consumidores e 
seguidores em mídia social permite que nossos consumidores 
e prospectos saibam que nos importamos e estamos 
interessados na marca ou empresa deles, estamos ouvindo 
a despeito dos canais que utilizaram, e que nosso próprio 
monitoramento social e soluções funcionam bem. 

O engajamento autêntico e recorrente também aumenta a 
confiança em nossa empresa e tem ajudado a construir a 
reputação da Parature como líder em serviço ao consumidor. 
Ao invés de oferecer vendas e tweets promocionais e 
postagens em nossos canais de mídia social, a Parature prefere 
ativamente engajar e participar da conversa, compartilhando 
as nossas próprias melhores práticas de atendimento, assim 
como as de outros. Em 2013, nosso produto social e nossa 
abordagem de serviços ao consumidor e engajamento 
resultaram na premiação com o Frost & Sullivan’s North 
American Social Customer Service Applications Customer 
Value Enhancement. Isso foi especial para nós.

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
Uma das melhores dicas é: não reaja. Apesar de ser natural 
querer responder rapidamente, e a mídia social exige respostas 
rápidas, guarde um tempo para pensar na resposta que está 
oferecendo em questão da marca e tenha certeza que é 
educada e não pode em qualquer maneira ser interpretada de 
forma incorreta. 

Nunca use auto-resposta; você pode usar uma mensagem 
padronizada de sua marca, mas nunca a mesma resposta 
repetidamente ou respostas que parecem robóticas. Marcas 
como American Airlines e Bank of America aprenderam isso 
da maneira difícil. Mídia social é assim, social. Consumidores e 
seguidores querem uma resposta humana e autêntica.

Não exclua uma postagem negativa a não ser que seja 
ofensiva. Excluir reclamações e questões pode levar a ainda 
mais reações sociais e uma reputação de PR prejudicada, pelo 
menos por um tempo, como aprenderam muitas organizações 
e marcas. 

Uma resposta profissional e educada é sempre a melhor ação 
com acompanhamento próativo, levando as questões para 
fora da mídia social, se preciso, para evitar conflitos seguintes 
e entregar uma resposta que satisfaça o consumidor assim 
como a experiência de serviço. Provavelmente um dos mais 
famosos exemplos do que não se fazer aconteceu em 2012 
quando Sir Patrick Steward tweetou para Time Warner Cable 
que ele tinha perdido a vontade de viver depois de tentar 
criar uma nova conta. Apesar da resposta incrivelmente rápida 
e consistente, o representante garantiu a Stewart que iriam 
cuidar da questões mas não fizeram offline, e toda a conversa 
aconteceu publicamente no Twitter. Acompanhar é chave. 

Insights DOS ESPECIALISTAS

Mais a seguir >

Gerente de PR & Comunicações na Parature  
@DessertContent
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TRICIA MORRIS (continuando)

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
•  Paul Greenberg:  @pgreenbe

O chefe do CRM, Paul Greenberg é o Presidente Gerente 
do The 56 Group, LLC, e autor do “Social CRM: The 
Conversation” para a mídia tecnológica da CBS, ZDNET.
Paul é o autor do CRM at the Speed of Light: Social 
CRM Strategies, Tools and Techniques for Engaging Your 
Customers, que é usado como livro texto por mais de 70 
universidades. Precisa saber o que analistas pensam de 
serviço ao consumidor, CRM social e o futuro? Siga as 
fascinantes previsões do Paul, insights e conversas com 
outros analistas como Esteban Kolsky, Brent Leary e mais no 
Twitter. Ele é líder; nunca um seguidor.

•  Econsultancy:  @Econsultancy
Eu uso Econsultancy como uma fonte de estatísticas para 
fundamentar tendências de serviço ao consumidor e mídia 
social, melhores práticas e manchetes chave.

•  Zappos Service:  @Zappos_Service
O canal do Twitter da Zappos Customer Service está sempre 
ativo e responsivo. É um exemplo de uma empresa que leva 
atendimento ao consumidor social a sério e oferece voz de 
marca autêntica em mídias sociais. Você nunca irá receber 
uma resposta automática desses líderes em atendimento 
social ao consumidor.

•  Brian Solis:  @briansolis
Brian é o Analista Principal no Altimeter Group e é 
globalmente reconhecido como o líder de opinião mais 
proeminente em nova mídia. Um analista digital, sociólogo 
e futurista, Solis estudou e influenciou os efeitos de mídias 
emergentes em negócios, marketing, jornalismo, serviço ao 
consumidor e a cultura. Seu livro, Engage, é visto como o 
guia referência do setor para construir e medir sucesso na 
rede social.

•  Frank Eliason:  @FrankEliason
Referido como “o mais famoso gerente de serviço ao 
consumidor dos EUA e possivelmente do mundo” pela 
BusinessWeek pelo seu serviço ao consumidor social e 
o homem por trás do perfil do Twitter @ComcastCares, 
Eliason é mais conhecido por desenvolver o uso de mídia 
social para relações com consumidor. Ele é agora o Diretor 
Global de Mídia Social no Citi, e permanece um líder de 
opinião em serviço ao consumidor social.

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
1)  Monitore os outros antes de participar. Não apenas 

aprenda as regras, mas para aprender o que líderes no seu 
setor com muitos seguidores estão fazendo corretamente 
ou de forma diferente.

2)  Leia sobre as melhores práticas e tendências de mídia 
social. 

3) Aprenda as especialidades de cada canal. 

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de marketing?
Extremamente. Para a Parature, a análise social é 
extremamente importante para nossa equipe de marketing 
para monitorar a reputação de marca, compartilhar as 
melhores práticas de serviço ao consumidor, conhecer o que 
os analistas dizem sobre nós (assim como tendências chave e 
competidores em nosso setor), e interagir com influenciadores, 
parceiros, clientes e membros da comunidade #custserv. 

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de serviços?
Extremamente. Para a Parature, a análise social é 
extremamente importante para nossa empresa, não 
apenas para usar o social para nos notificar sobre qualquer 
potencial questão de consumidores ou produtos, mas 
também responder a perguntas, feedback e coletar ideias de 
desenvolvimento de produto. Para a Parature, é especialmente 
importante que respondemos e ouvimos, à medida que 
nossos consumidores sabem que oferecemos e usamos nossa 
própria solução de monitoramento social e respostas. Precisa 
funcionar.
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Quais são 3 elementos chave de 
uma estratégia social efetiva?
O primeiro elemento chave, para a Lotus, seria a interação 
com fãs. Nunca observamos estatísticas, mas nossa taxa 
de engajamento. Nós, primeiramente, queremos criar uma 
comunidade genuína, e não um exército diluido, monstruoso 
de “fãs” que realmente não se importam com a marca. Esta é a 
razão pela qual nunca usamos campanhas pagas no Facebook 
para crescer drasticamente em número de seguidores, por 
exemplo.

Segundo, a criatividade é bem importante também: você 
precisa surpreender e entreter seus fãs, voê quer se tornar viral 
de tempos em tempos. A Lotus frequentemente fica próxima à 
linha de chegada, mas é parte do jogo.

Finalmente, você precisa ser responsivo. Respostas e retweets 
devem ser enviados instantaneamente, não dois dias após 
a mensagem original. Ajuda a humanizar nossa presença 
social, que é chave da construção de uma comunidade forte e 
engajada.

Como o engajamento de 
consumidores no social beneficisou 
sua empresa ou seus clientes?
Ajudou a construir a marca da forma que queríamos. A 
equipe de F1 da Lotus gostaria de se posicionar próxima ao 
consumidor, mas também rude e às vezes rebelde. Sempre 
fomos honestos e transparentes, também. Isso é algo que 
nossos fãs gostaram muito, especialmente comparados 
ao posicionamento de nossos rivais. Engajar com os 
consumidores ajudou a Equipe de F1 da Lotus a se estabelecer 
como uma equipe de corrida nova, à medida que todos 
parecem ter esquecido sobre a Renault.

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
Como dissemos antes, nunca negamos se o sentimento 
negativo é gerado por uma história verdadeira. Às vezes 
consideramos, e até mesmo pedimos desculpas quando 
necessário. É claro, algumas pessoas sempre vão longe 
demais e suas mensagens precisam de moderação se não 
apropriadas. Mas não acontece tão frequentemente.

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
•   Usain Bolt:  https://www.facebook.com/usainbolt;                  

@usainbolt
•   Manchester City: https://www.facebook.com/mcfcofficial
•   Element:  instagram.com/elementusa
•   Lebron James:  https://www.facebook.com/LeBron
•   Mashable:  https://www.facebook.com/mashable

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
Seja responsivo, desafiador e honesto. Ouça, monitore e 
engaje.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de marketing ou 
equipes de marketing em geral? 
Extremamente. Somos parte da mesma equipe, construindo 
uma marca. Temos que estar completamente alinhados.

Quão importante é a análise social 
para sua equipes de vendas ou 
equipes de venda em geral?
Não muito. A mídia social não é usada para agradar nossos 
patrocinadores, mas sempre mostramos muito respeito a eles.
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Quais são 3 elementos chave de 
uma estratégia social efetiva?
•  Definir o que o sucesso significa e ser capaz de claramente 

articular para a organização.

•  Reunir um banco de dados e mapear métricas desse sucesso 
para que a equipe otimize e planeje apropriadamente.

•  Desenvolver táticas para apoiar e testar, medir e alterar essas 
táticas para alcançar objetivos e benchmarks estabelecidos.

Como o engajamento de 
consumidores no social beneficiou 
sua empresa ou seus clientes?
A busca por um emprego pode ser algo muito pessoal para 
muitas pessoas, então identificamos seus pontos fracos e 
abordamos eles através de uma estratégia de conteúdo 
robusta que procura auxiliar ao mesmo tempo em que 
respeita a experiência pessoal deles. Ao medir o engajamento, 
nós também descobrimos que pessoas que buscam empregos 
gostam de ouvir experiências de outras pessoas na mesma 
situação, então regularmente publicamos casos de sucesso. 
Eles recebem muitas respostas postivas entre nossos canais 
sociais. Os benefícios de ter conteúdo forte e vozes diferentes 
representadas é que nosso conteúdo é compartilhado através 
de vários canais sociais. Diferentemente de outros bancos de 
empregos, nosso consumidor pagante é aquele que procura 
emprego ao invés de empregadores, então nossas conversas e 
conteúdo são baseados no que eles querem.

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
Há graus variantes de sentimento negativo que as empresas 
devem lidar no social. Por exemplo, uma reclamação que é 
facilmente resolvida é muito diferente do que uma situação de 
crise onde o impacto ao negócio é grande e difícil de conter. 
Aqui há 5 coisas que eu recomendo para encarar sentimento 
negativo no social.

•  Mesmo se você não tem uma resposta ou solução imediata, 
considere a frustração/raiva/desapontamento imediamente 
para que saibam que foram ouvidos e estão sendo 
abordados. Faça isso publicamente no canal social onde o 
sentimento negativo foi iniciado.

•  O próximo passo é pedir para que enviem em canal fechado 

o método de contato direto preferido como um número de 
telefone ou email para que possa levar a conversa offline. 
Você irá conquistar mais de um para um.

•  Dito isso, lembre-se que qualquer coisa dita em canais 
privados pode ser retransmitido via social. Tenha cuidado 
com o que envia por email à medida que capturas de tela 
podem ser tomadas e publicadas em minutos.

•  Tenha certeza de que toda comunicação que você envie 
demonstre compromisso com a solução.

•  Se a pessoa insistir em continuar a conversa via o canal 
social, não hesite. Use isso como oportunidade de mostrar 
ao público quão bem sua organização lida com experiência 
do consumidor e quão responsivo você é através do social.

•  Às vezes você irá encontrar pessoas que não querem 
resolver a questão e levar seu nome à lama. Isso é triste 
mas não usual. Tome cuidado, ofereça soluções razoáveis 
e seja claro e consistente na sua comunicação. Se você 
permanecer razoável e justo, você irá conquistar o respeito 
de mais fãs por culpa do seu profissionalismo.

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue no social?
•  John Andrews:  www.linkedin.com/in/katadhin
•  David Meerman Scott:  www.linkedin.com/in/

davidmeermanscott
•  Maggie McGary:  www.linkedin.com/in/maggiemcgary
•  Amy Vernon:  www.linkedin.com/in/amyvernon
•  Don Bartholomew:  www.linkedin.com/in/donbartholomew

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
•  Não pense demais. Lembre que a comunicação tem 2 lados, 

então não amplifique o seu potencial.

•  Pense sobre suas marcas preferidas, e veja como estão 
usando o social.

•  Esteja ativo no LinkedIn; há muitos bons influenciadores 
compartilhando seu conhecimento. 
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CEO, Consultor Líder, Palestrante do The Carter Group 
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BRIAN CARTER

•  Jay Baer do Convince & Convert:  https://www.facebook.
com/jaybaer. O palestrante de mídia social com mais classe.

•  Michael Stelzner do Social Media Examiner:  https://
www.facebook.com/stelzner. Incrível em negócios com 
uma agência, empresa de livro branco e agora SME e a 
conferência mundial de Social Media Marketing.

•  Jeff Widman do Unified:  https://www.facebook.com/
jeffwidman. Super esperto em estatística e análises de mídia 
social.

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
Não consigo apenas 3! É muito conteúdo para aprender... 
Compre livros, vá a conferências, entre em grupos de 
discussão, converse com especialistas e gurus em pessoa, 
use um alerta de blogs do Google em tópicos que pretende 
aprender.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de marketing ou 
equipes de marketing em geral? 
Acho que é mais valiosa para PR e serviço ao consumidor do 
que para marketing social “direto” (orientado a resultados). 
O outro lado é de inteligência competitiva como as que 
InfiniGraph faz, e pesquisa de mercado psicométrica como 
Facebook Graph Search. Eu prefiro entender meus prospectos 
e consumidores desse jeito do que ler análises típicas de SM 
que mencionam minha empresa. As pessoas que falam sobre 
empresas não são sempre os consumidores, então considero 
mais relacionado a PR.

Quão importate é a análise social 
para sua equipe de vendas ou 
equipes de vendas em geral?
Eu acredito que vendas e marketing deveriam colaborar, e 
isso é mais função do marketing/PR. Entretanto, a despeito do 
canal em que as reclamações ecoaram em análise social, quais 
objeções são feitas a equipes de venda? Isso é imporante e 
também precisa ser abordado.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de serviço ao 
consumidor ou equipes em geral? 
Sua equipe de serviço ao consumidor definitivamente precisa 
prestar atenção em chamadas por ajuda via social.

Quais são 3 elementos chave de 
uma estratégia social efetiva?
•  Orçamento para propaganda social 

•  Criação de conteúdo de alta qualidade consistente

•  Usar os primeiros 2 para construir o tamanho e diversidade 
de sua lista de mídia (email, fãs, seguidores, grupos, públicos 
novos)  

Como o engajamento de seus 
consumidores no social beneficiou 
sua empresa ou seus clientes?
É incalculável. Primeiro o ROI da construção de redes é 
impossível de se prever e difícil de quantificar Encontrei muitas 
pessoas que mudaram minha carreira de maneiras boas. 
Engajamento no Facebook é critico para se manter visível 
enquanto reduz os custos para isso. Também, é importante 
engajar não-consumidores, se quiser gerar demanda e 
conquistar novos consumidores. 

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
Primeiro, se forem verdadeiros, conserte sua empresa. Além 
disso, acredito que se deve ser proativo e se responsabilizar 
sobre os canais em que se distribuem os conteúdos - pode ser 
uma página do Facebook ou grupo do LinkedIn. Acredito que 
você deve ser claro sobre o comportamento que quer ver, que 
tipo de comentários são inaceitáveis e irá causar expulsões. 
Não me preocupo sobre eliminar tais pessoas, porque meus 
melhores consumidores não são os trolls ou as pessoas que 
vão me odiar de qualquer forma.

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
Eu uso mais o Facebook (sigo muitas pessoas no Twitter para 
usar de forma eficaz) e tipicamente não sigo pessoas no 
Facebook que não são amigos - mas tenho contatos com 
algumas pessoas que são, ao mesmo tempo, divertidas e 
espertas:

•  Jason Miller do LinkedIn:  https://www.facebook.com/
Jasonmillerca. Ele é incrível em conteúdo de marketing.

•  Merry Morud do AIMClear:  https://www.facebook.com/
merry.morud. Guru da propaganda no Facebook.
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Quais são 3 elementos chave de 
uma estratégia social efetiva?
•   Foque no consumidor ao invés de aspectos funcionais 
•   Objetivos e métricas claras
•   Patrocínio executivo  

Como o engajamento com seus 
consumidores no social beneficou 
sua empresa ou seus clientes?
•   Ideias de produto e feedback 
•   Boca-a-boca 
•   Conexão próxima com a voz do consumidor e histórias que 

são motivadoras para seus empregados

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
Seja honesto e responsivo. Direcione a conversa offline se 
possível. Veja como uma oportunidade para melhorar. 

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
•  Aaron Levie:  @levie 
•   Jeff Weiner:  @jeffweiner 
•   Bill Murray:  @billmurray (parody account)  
•   Linda Descano:  http://www.linkedin.com/

influencer/204274949 
•   Mohamed El-Erian:  http://www.linkedin.com/today/

influencer?authorId=34334392

Quais são suas 3 melhores dicas 
para aglizar no social?
1)  Use o social como um consumidor primeiro para aprender 

o procedimento, códigos e perspectiva do consumidor, e 
apenas aí comece a usar a negócios. 

2)  Veja como as melhores empresas fazem e adaptam as 
melhores ideias para seu negócio. (ex Starbucks, AXA, 
Lululemon).

3)  Comece pequeno e mantenha a iteração. Mídia social é 
um comprometimento a longo prazo, não uma campanha 
singular. Não tenha medo do fracasso ou de não acertar da 
primeira vez. 

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de marketing ou 
equipes de marketing em geral? 
Extremamente importante ouvir antes de responder ou agir.

Quão importante é a análise social 
para sua equipes de vendas ou 
equipes de vendas em geral? 
Extremamente importante. Vendas é a próxima fronteira de 
negócio social. Na Hearsay Social, começamos nessa premissa 
e temos visto crescimento récorde ano a ano desde 2010.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de serviço ao 
consumidor ou equipes em geral?
Muito. Depende do seu setor e se seus consumidores 
preferem receber atendimento através de canais sociais.



Quais são 3 elementos de uma 
estratégia social efetiva?
Eu diria que os 3 elementos de uma estratégia social 
consistem em análise, conteúdo e engajamento. Análise lhe 
derá uma visão de 360 graus sobre o consumidor e com 
o que eles realmente se importam. Também, olhar para o 
desempenho histórico é chave para entender como e quando 
eles gostam de consumir conteúdo. Essas variáveis irão ajudar 
a entregar uma história de marca mais efetiva (conteúdo) 
que irá ultrapassar padrões e alcançar consumidores com 
conteúdo que mudam o jogo. O último é engajamento. Qual 
é o sentido de criar conteúdo incrível se você não vai provar 
que a marca é humana e engaja na conversa?

Como o engajamento de 
consumidores no social beneficiou 
sua empresa ou seus clientes?
Engajamento resulta em amor à marca. Quando as 
marcas provam que são humanas, resolvem problemas de 
consumidores e/ou fornecem informações que ajudam, elas 
naturalmente criam advogados de marca. Esse consumidor irá 
promover ou defender a marca sem ser pedido. Isso é bom 
para todas as marcas.

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
A primeira dica é garantir que o dado sobre sentimento é 
preciso. Analistas de sentimento tem muito o que aprender 
antes de serem considerados como uma boa medida. 
Dito isso, a segunda dica é “apenas” engajar em conversas 
negativas se você está planejando solucionar. Se você não 
está preparado para lidar com negatividade, diria que a mídia 
social não é o canal certo para você ainda.

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
•   Jeremiah Owyang:  @jowyang
•   Jacob Morgan:  @jacobm
•   Dave Berkowitz:  @dberkowitz
•   Brian Solis:  @briansolis
•   Jay Baer:  @jaybaer

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
1)  Apenas faça. Pare de pensar demais. Você vai errar e 

aprender com erros. 
2) Leia muito. Há muitos recursos e blogs para você.
3) Participe: Use as ferramentas pessoalmente para aprender 

como aplicá-las profissionalmente. 

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de marketing ou 
equipes de marketing em geral? 
Extremamente. Assim como qualquer relacionamento, a parte 
mais importante é a análise.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de vendas ou 
equipes de vendas em geral? 
Extremamente. Pelas mesmas razões.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de serviço ao 
consumidor ou equipes em geral? 
Extremamente.
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Quais são 3 elementos de uma 
estratégia social efetiva?
Boa pergunta. Pela minha experiência, seriam: 
•   Inteligência Social (Análise). Ter as ferremantas certas 

para monitorar conversas sobre sua marca, onde 
acontecem e quem as inicia é essencial. Medir sentimentos, 
compartilhamentos de voz e conversas é onde os melhores 
insights podem acontecer.

•   Fonte de Conteúdo Contínua (Combustível). O conteúdo 
alimenta o social; sem ele, seus objetivos poderão falhar.

•   Orçamento para Promoção (Extender a audiência). 2014 é o 
ano do pay-to-play. Se você leva mídia social a sério, precisa 
ter um orçamento para apoiar as propagandas, com ênfase 
no móvel.

Como o engajamento com seus 
consumidores no social beneficiou 
sua empresa ou seus clientes?
Primeiramente mostra que sua empresa está prestando 
atenção e comunicando com eles onde escolheram estar. O 
Social mudou tudo em termos de como os consumidores 
e prospectos compram. Eles agora controlam a jornada 
e irão continuar mesmo sem envolvimento da empresa. 
Engajar no social em estágios iniciais da atitude de compra 
é essencial para construir relacionamentos com esse pessoal 
e ser reconhecido para que, quando estiverem prontos para 
comprar, sua empresa será a escolha principal.

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
É preciso responder prontamente e sinceramente. A 
mídia Social dá a todos uma voz igualitária para elogios e 
reclamações. Muitas vezes eles simplesmente querem saber 
se estão sendo ouvidos, e responder rapidamente oferecendo 
ajuda pode transformar uma menção negativa em uma 
positiva.

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
•   Ann Handley:  http://www.linkedin.com/in/annhandley
•   Brian Clark:  http://www.linkedin.com/pub/brian-clark/8/    

606/b5a
•   Mike Stelzner:  http://www.linkedin.com/in/stelzner
•   Jay Baer:  www.linkedin.com/in/jasonbaer
•   Nichole Kelly:  www.linkedin.com/in/nicholekelly

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
1) Planeje. Tenha um plano para 30-60-90 dias para que não 

se atrapalhe e desista antes de começar a ver resultados, 
e execute. Sucesso em mídia Social não acontece de uma 
noite para a outra.

2) Estabeleça objetivos. Liste objetivos que você 
quer conquistar com social: geração de demanda, 
reconhecimento de marca, serviço ao consumidor etc. Eles 
tem que estar alinhados e apoiar seus objetivos gerais.

3) Não complique as coisas. Vai levar tempo, esforço, 
orçamento e trabalho, mas não precisa fazer sozinho. Há 
muitos ótimos consultores e agências que podem ajudar 
a formar sua estratégia social e a posicionar de maneira a 
entregar valor.

Quais são suas 3 fontes favoritas de 
conteúdo informativo para análise 
social? 
Social Media Examiner, Social Media Explorer, e o HootSuite 
Blog.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de marketing ou 
equipes de marketing em geral? 
Extremamente. Consumidores e prospectos esperam respostas 
em tempo real. Chegar atrasado para a conversa significa que 
perdeu sua oportunidade.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de vendas ou 
equipes de vendas em geral? 
Extremamente. Novamente, esse ponto é importante. Não 
há apenas conversas, mas oportunidades para vendas e 
marketing interagirem com consumidores e prospectos. 
Se não está analisando, está simplesmente perdendo 
oportunidades e, enfim, vendas.

Quão imporante é a análise social 
para sua equipe de serviço ao 
consumidor ou equipes em geral? 
Extremamente. A voz do consumidor está maior e mais alta 
que antes. O Social é um telefone que pode se transformar 
em um megafone rapidamente. Se sua equipe de serviço 
ao consumidor não está monitorando conversas de perto 
e respondendo prontamente, sua marca/seu produto e ou 
serviço irão sofrer. 
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Quais são 3 elementos de uma 
estratégia social efetiva?
•  Planejar e determinar objetivos. Quais são os objetivos 

que está tentando atingir como organização? Quem são 
seus consumidores, o que é importante para eles? Que 
nivel de capacitação social você quer atingir—equipe, 
departamento, ou organização toda? Está em um setor 
regulado, como serviços financeiros e de saúde, com 
restrições à comunicação?

  Considere como a mídia social pode ajudar sua empresa a 
atingir seus mais importantes objetivos. Depois, identifique 
os recursos necessários para administrar seus esforços 
em mídia social, orientar empregados sobre engajamento 
na mídia social, e fornecer treinamento para encorajar 
participação ativa e engajada com os objetivos da empresa.

•  Análise ativa e engajamento. Comece monitorando 
menções—as boas, más e feias—da sua marca. Também 
analise tendências no seu setor e seus competidores. 
Depois, siga conversas e as pessoas que são relevantes 
para seu negócio. Então comece a engajar em conversas 
com conteúdo que é interessante, relevante ou útil para seu 
público. Retweete mensagens que considera interessantes e 
use hashtags para faciliar a busca pelo seu conteúdo.

•  Meça resultados. Forneça visibilidade sobre como seus 
progamas sociais estão transformando seu negócio. Se 
está apenas começando sua estratégia social, rastreie suas 
curtidas, @menções, Retweet ou número de seguidores. 
À medida que sua estratégia social fica mais avançada, 
construa a capacidade de medir todas as ações sociais, e 
ligar a objetivos de negócio, como sentimento de marca, 
receita e satisfação do consumidor. Uma maneira de fazer 
isso é usar um simplificador de links (como ow.ly), para 
medir seus cliques e observar análises para medir o impacto. 
Você pode até observar dados específicos geograficamente 
para desenvolver insights localizados de seus esforços no 
social. 

Como o engajamento de seus 
consumidores beneficiou sua 
empresa ou seus clientes?
A mídia Social é uma parte integral de nossa organização—de 
apoio ao consumidor, para marketing e vendas.
Nossos consumidores se transformam na velocidade do 
social. Quando conversam conosco, precisamos responder 
rápido. Também nos permite sermos proativos com clientes. 
Usamos nossa própria plataforma para ouvir constantemente 
as conversas online sobre nosso produto para identificar 
e responder a feedback positivo e negativo o mais rápido 
possível e responder de acordo. Nosso departamento de 
suporte—uma equipe com 17 pessoas que apoia 8 milhões 
de usuários—usa mídia social diariamente para engajar com 
clientes mais eficientemente online. Isso nos permite estarmos 
mais disponíveis, entregar respostas rápidas e engajar com 
clientes estando onde estão. Graças à mídia social, HootSuite 
conta com taxa de satisfação de apoio ao consumidor que 
excede os padrões do setor.
Todos consumidores importam, e as experiências com a 
empresa determinam não apenas se irão se tornar fiéis, mas se 
irão recomendar o produto ou serviço para seus seguidores. 
Na HootSuite, mais da metade de nossos clientes de Enterprise 
começaram pelo nosso produto grátis. Eles aumentaram o 
investimento na HootSuite à medida que confiam no produto, 
e porque valorizam a atenção que damos antes de estabelecer 
um relacionamento financeiro. Usamos a mídia social para 
conectar com esses consumidores e apoiá-los em sua jornada 
social. 
Nosso departamento de vendas usa mídia social para 
identificar prospectos que tem intenção de compra ou indicam 
que estão em posição para comprar. Esses sinais são vísiveis 
em tempo real em redes como Twitter, Grupos do LinkedIn, 
blogs e forums. Conversando ativamente com compradores 
que estão pensando em realizar pedidos, nossa equipe de 
vendas pode ter conversas diretas com tomadores de decisão.
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Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
Nielsen publicou que mais da metade dos consumidores 
americanos usam mídia social para perguntar e reclamar sobre 
produtos e serviços. A parte boa: A maioria dos consumidores 
que experimentam uma resposta de marca rápida e efetiva 
na mídia social provavelmente irão recomendar a marca para 
outros. 

É importante identificar comentários negativos sobre sua 
marca rapidamente e abordá-los imediamente e efetivamente. 
Se o sentimento negativo está baseado em informações 
erradas, corrija publicamente no canal social. Quando uma 
relcamação de consumidor é questão de opinião, considere a 
reclamação e combine conversas privadas para resolver.

Na HootSuite, vemos todas reclamações como uma 
oportunidade de ouro. Quando consumidores se comunicam 
conosco, vemos a chance de engajar com eles e aprender 
com seu feedback. 

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
•  Jeremiah Owyang:  @jowyang
 Chief Catalyst na Crowd Companies. Sua missão de carreira: 

ajudar empresas a conectar com consumidores usando 
tecnologias na internet

•  Sree Sreenivasan:  @Sree
 Um dos primeiros evangelistas de mídia social, ex Columbia 

University, agora Chief Digital Officer no Metropolitan 
Museum of Art

•  Charlene Li:  @charleneli
 Fundadora do Altimeter Group - líder de opinião sobre tudo 

em Enterprise social
•  John Legere:  @johnlegere
 CEO da T-Mobile que está usando o social para estremecer 

o setor
•  Peter Aceto:  @PeterAceto
 CEO da ING Direct Canada e verdadeiro CEO social

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
Agilizar no social em nível corporativo requer uma abordagem 
holística que inclui administração de mudanças, adoção de 
tecnologia e considerações de segurança:

1)  Educar empregados no uso apropriado de mídia social em 
ambiente profissional, junto com as melhores práticas para 
estabelecimento de relações profundas com consumidor 
em canais sociais. De acordo com Altimeter, só 18% das 
empresas disseram que seus empregados tem bom ou 
muito bom entendimento das políticas de mídia social. 
Na HootSuite, temos obrigatoriedade de treinamento em 
mídia social para todos novos empregados. 

2)  Aplicar uma plataforma de relacionamento social para 
capacitar empregados para compartilhar conteúdo da 
empresa em canais sociais. Isso os ajuda a construir a 
credibilidade com consumidores sendo vistos como 
especialistas do setor. A tecnologia correta pode ajudar a 
escalar capacidades como delegações e aprovações para 
determinar processos, fluxo de trabalho e responsabilidades  
para judar equipes a colaborarem no social. Uma 
plataforma aberta capaz de interagir com aplicativos 
existentes é essencial para uma experiência de usuário 
fluida.  

3)  Proteja sua presença social. À medida que escala sua 
estratégia de mídia social na organização, envolvendo 
mais e mais empregados para apoiar seus objetivos sociais 
de negócio, a chance de erros ou crises pode aumentar 
exponencialmente. Seguir melhores práticas de segurança 
básicas para mídia social pode substancialmente reduzir 
esses riscos associados a esses canais. Essas incluem 
centralização de controle de contas em redes sociais, 
criação de senhas complexas e tecnologia de autenticação 
única.  

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de marketing?
A análise social é extremamente importante para nossa 
equipe de marketing, e está incorporada em atividades como 
medidas de campanha, geração de demanda, administração 
de reputação e marketing para influenciadores. Dependemos 
da análise social para cirar campanhas que atingem nossa 
comunidade. Por exemplo, nossa equipe de geração de 
demanda usa mídia social para identificar palavras chave 
que são aplicadas em otimização de mecanismos de busca, 
propagandas de pagamento por clique e marketing de 
conteúdo. Nossa equipe de comunicação depende da análise 
social para rastrear sentimento de marca com influenciadores. 

Quão imporante é a análise social 
para sua equipe de vendas?
É parte integral do processo de vendas. Nossa equipe de 
vendas regularmente analisa clientes e prospectos para 
perceber sinais de compra em redes como Twitter ou LinkedIn, 
e abordam no momento certo com quebrador de gelo para 
engajar prospectos. Usamos mídia social como maneira de 
abrir discussões com tomadores de decisão. Descobrimos que 
a mídia social é uma forma efetiva e pessoal de abrir portas.

Quão importante é a análise social 
para sua equipe de serviços?
Nosso serviço ao consumidor proativamente rastreia 
@menções e palavras chave que podem não ter atingido 
nossas contas específicas de antendimento. Isso nos dá a 
oportunidade de responder e mitigar mais questões de 
consumidores que a abordagem típica.

RYAN HOLMES (continuando)



Quais são 3 elementos de uma 
estratégia social efetiva?
•   Objetivos claros e mensuráveis
•   Planejamento de conteúdo (original, do usuário)
•   Abordagem de comunicação (entregar uma mensagem sem 

controlar a mensagem)

Como o engajamento com seus 
consumidores beneficiou sua 
empresa ou seus clientes?
Criou relacionamentos reais com clientes e consumidores que 
resultaram em:
1)  Melhor comunicação
2)  Níveis mais altos de interação com consumidor
3)  Impacto em vendas mensurável

Quais são algumas dicas para lidar 
com sentimento negativo no social?
•   Seja positivo, lide com a questão e não com emoções.
•   Se está errado, peça desculpa.
•   Ignore os que odeiam, eles irão odiar—a maioria das 

pezzoas percebe a diferença entre reclamações legítimas ou 
ódio à marca.

Quem são as 5 pessoas mais 
interessantes que segue?
•   Ted Rubin:  @TedRubin
•   Umang Shah:  @UmangShah
•   Zach West:  @ZachDWest
•   Robert Moore:  @MediaLabRat
•   Jim Tobin:  @Jtobin

Quais são suas 3 melhores dicas 
para agilizar no social?
•   Envolva—use as ferramentas para entender
•   Seja flexível—a realidade está sob mudanças rápidas
•   Meça tudo 

Quão imporante é a análise social 
para sua equipe de marketing ou 
equipes de marketing em geral? 
Extremamente. A falta de engajamento é um bom sinal que 
ninguém se importa com o que tem a dizer. Descubra que 
tipos de coisas geram interações e faça mais disso!

Quão importante é a análise social 
para sua equipes de vendas ou 
equipes de vendas em geral? 
Extremamente. O que os consumidores fãs dizem (ou não) 
sobre eles e seus competidores? Que conversas querem 
monitorar?

Quão imporante é a análise social 
para sua equipe de serviço ao 
consumidor ou equipes em geral? 
Extremamente. Se há uma área para investir, seria serviço 
social. Não há nada pior que ter um fluxo social ativo e 
cometer erros grotescos quando alguém tem algum problema 
ou pergunta.
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Quais são 3 elements chave de uma estratégia social efetiva?
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BRIAN SOLIS
Analista Principal no Altimeter Group e autor de What’s the Future of Business (WTF) 
@briansolis

Em relatório recente do Altimeter Group publicado pela 
Charlene Li e eu, descobrimos que apenas 17% das empresas 
classificam sua estratégia social como madura. Apenas 60% 
sentem que sua estratégia social é conectada com objetivos 
de negócio.

Depois de tantos anos, a evolução da mídia social não é tão 
executada como muitos gostariam de acreditar.

1) Em nossa pesquisa, descobrimos que apenas pouco mais 
de um terço das empresas observam métricas além de 
curtidas, seguidores e comentários para medir impacto 
nos níveis básicos da companhia. Isso significa que a 
maioria das empresas observam números táticos e não a 
questão como um todo. Essas métricas de engajamento 
só representam atividade e não necessariamente 
envolvimento para algo de maior significado e importância. 

 Uma estratégia social efetiva começa com a definição do 
que sua estratégia social precisa fazer. Acredite ou não, 
isso  é algo que a maioria das empresas esquecem. Alihar 
as estratégias de mídia social com objetivos de negócio 
ajuda organizações começarem jornadas significativas para 
tornarem-se negócios sociais.

2)  Sua estratégia de mídia social deve fazer algo significativo. 
Infelizmente, organizações entram no social sem pensar 
em benefícios maiores para a marca, consumidores e 
empregados. Tudo começa com a definição de uma visão 
e propósito para sua estratégia de mídia social. Deve 
articular como as experiências e os relacionamentos com 
consumidor irão ocorrer.

–  Como você irá melhorar?
–  Qual é sua missão?
–  Como irá agregar valor?
–  Como seus consumidores podem confirmar que sua 

estratégia social é brilhante?
–  O que eles diriam?

Essa é sua Estrela do Norte.

3)  Uma estratégia social verdadeira também observa além 
do marketing. Porém hoje, a maioria das estratégias são 
realizadas por equipe de marketing, criando direcionadores. 
Apesar do marketing ser importante, uma estratégia social 
efetiva considera o ciclo de vida do consumidor. Apenas 
28% das empresas que estudamos sentem que tem uma 
abordagem holística para mídia social, onde linhas de 
negócios e funções operam em uma maneira unificada e 
complementar.

 Considere como as linhas de negócio e marketing, serviço 
e HR podem trabalhar juntos para atender às necessidades 
e expectativas de consumidores e prospectos  A única 
maneira de vencer os vícios é trabalhar juntos.
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