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OBJETIVO #1

Redes sociais de 
forma prática



OBJETIVO #2

Comportamento 
humano escalonável 

(nas redes)



AGENDA
- Fatos e Dados

- Sociedade e Teoria de Redes

- Redes Sociais Digitais 

- Facebook, Instagram, WhatsApp

- Estratégia

- Boas práticas



Você já pensou quantos posts e 
tweets são necessários para 
desencadear uma revolução?

...



Apenas um. Depois seguido 
por outros milhares.

Fonte: NYU Social Media and Political Participation Lab; Imagem: Pablo Barber e Megan Metzger



O que acontece nas ruas 
surte efeito nas redes.

Ucrânia



E o que se fala nas 
redes ganha as ruas.

Brasil



Em média, o 
brasileiro passa 
TRÊS HORAS E 
QUINZE MINUTOS
por dia navegando 
nas redes sociais. 
Fica em 2º lugar, só 
atrás dos Filipinos.

Fonte: Statista, 2015



% DA POPULAÇÃO que usa o Whatsapp:

Arábia Saudita
73%

Brasil
56%

Fonte: Statista, 2017



REDES SOCIAIS:
Um fenômeno 
mundial e humano.



SOCIEDADE

Teoria de Redes



O ser humano é um 
ser social.



E as redes sociais resolvem certas tensões psicológicas, além 
de satisfazer necessidades humanas como:

● conexão
● reconhecimento
● estima
● empatia
● entretenimento

(também pode ser tédio…)

Fonte: KOTLER, KELLER



Fonte: Maslow

A pirâmide de Maslow:



Todos nós temos grupos de 
referência que nos influenciam 

diretamente.

...



1 2

3

GRUPOS PRIMÁRIOS
Família e amigos

GRUPOS SECUNDÁRIOS
Associações, partidos, religião

GRUPOS ASPIRACIONAIS
Você espera pertencer 

a eles um dia

GRUPOS DISSOCIATIVOS
Valores e comportamentos 

que você rejeita

4

Fonte: KOTLER, KELLER

Grupos de referência:



Nos organizamos nas 
famosas panelinhas.



“A ideia de que as pessoas escolhem as 
evidências que apoiam o que elas já acreditavam 

foi muito ampliada nas redes sociais”. 
- Daniel Kahneman

...



Sua PANELINHA

O restante da 
SOCIEDADE

Líderes de opinião



Fonte: Malcolm Gladwell

CONECTOR PERITO VENDEDOR

Papa Francisco Ricardo Amorim Érico Rocha



O que é necessário para liderar a opinião e influenciar?

1. Ter credibilidade e inspirar confiança.
2. Estar alinhado aos valores do público.
3. Manter a consistência entre discurso 
e ação.
1. Ser autêntico.



“Cada um de nós é uma espécie de encruzilhada 
onde acontecem coisas”. 

- Lévi-Strauss

...



SISTEMAS HIERÁRQUICOS
Funcional, mas limitado

SISTEMAS EM REDES
Complexos, mas abrangentes



Sistemas são uma metáfora. Afinal, redes são pessoas.



SISTEMAS 
REPRESENTAM 
PODER.
Qual dos dois tem 
mais poder? 

● Centralizado
● Distribuído
● Outros

João Maria



Os sistemas têm centralidades, saintes e entrantes?



O que é uma rede social para análise?

UM CONJUNTO DE NÓS
Pessoas ou organizações

UM CONJUNTO DE CONEXÕES
ENTRE OS NÓS
Amizades, conhecidos, parentes

A análise de redes 
sociais é muitas vezes
referenciada em 
caminhos ou fluxos 
de comunicação de 
informações.



Conceitos fundamentais em análise de redes:

Ator Grupos 
(ou cliques)

Laços 
relacionais

Redes 
Sociais

Relação



Conceitos fundamentais em análise de redes:

Ator Grupos 
(ou cliques)

Laços 
relacionais

Redes 
Sociais

Relação

Fonte: Wasserman / Faust

Indivíduo discreto, empresas, ou unidades sociais coletivas. Não implica 
(necessariamente) que eles têm vontade ou a capacidade de "agir".



Conceitos fundamentais em análise de redes:

Ator Grupos 
(ou cliques)

Laços 
relacionais

Redes 
Sociais

Relação

Fonte: Wasserman / Faust

É o conjunto de todos os atores sobre os quais os laços devem ser medidos.
Um grupo finito de indivíduos em que são feitas medições de rede.



Conceitos fundamentais em análise de redes:

Ator Grupos 
(ou cliques)

Laços 
relacionais

Redes 
Sociais

Relação

Fonte: Wasserman / Faust

Uma ligação entre um par de atores: a avaliação de uma pessoa por outra, 
transferência de recursos materiais, associação/filiação, movimento entre 
lugares/status, relações formais ou biológicas.



Conceitos fundamentais em análise de redes:

Ator Grupos 
(ou cliques)

Laços 
relacionais

Redes 
Sociais

Relação

Fonte: Wasserman / Faust

A coleção de laços de um tipo específico entre os membros de um grupo.



Conceitos fundamentais em análise de redes:

Ator Grupos 
(ou cliques)

Laços 
relacionais

Redes 
Sociais

Relação

Fonte: Wasserman / Faust

A rede social surge quando todos os atores podem, teoricamente, ter laços com 
todos os intervenientes relevantes.



DIGITAL

Redes Sociais



REDES SOCIAIS + TIC
As pessoas vivem em rede e a 

existência das diferentes tecnologias 
de comunicação as auxilia a manter 

contato umas com as outras.



AÇÃO #1
Construir um perfil 

público ou semipúblico 
no contexto do sistema.



AÇÃO #2
Articular uma lista de 

usuários com os quais 
compartilha conexões.



AÇÃO #3
Visualizar e ter acesso 
à sua lista de conexões 
e às listas de conexões 

de outros usuários 
do sistema.



DIGITAL
Redes Sociais Digitais são sites ou aplicativos 

que operam em níveis diversos 
de relacionamento.

Elas permitem compartilhar informações 
e interações entre indivíduos, grupos, 

organizações ou até sociedades inteiras.



Fonte: Statista

BRASIL
Agosto, 2017

Qual aplicativo de rede 
social você usa?



Redes sociais X Mídias sociais

REDES SOCIAIS
Estrutura social formada por 
pessoas que compartilham 
interesses similares.

MÍDIAS SOCIAIS
Uso de tecnologias para tornar 
o diálogo entre pessoas 
interativo.

REDES 
SOCIAIS

MÍDIAS SOCIAIS



Tipos de redes sociais

RELACIONAMENTO
Conectar pessoas e 
possibilitar a troca de 
informações.

ENTRETENIMENTO
Consumir, compartilhar e 
curar conteúdo.

PROFISSIONAL
Criar relacionamentos 
profissionais, compartilhar 
projetos e conquistas, 
buscar empregos.

DE NICHO
Voltadas para interesses 
específicos, uma categoria 
profissional ou de pessoas.



Perfil de algumas redes

BR: +30 milhões e 
100k novos usuários 

por semana. Rede 
percebida como muito 

confiável pela 
privacidade, conteúdo 

e menos anúncios 
irritantes.

Fonte: LinkedIn Marketing Solutions, 2017



Perfil de algumas redes

MICROBLOGGING

● Notícias em tempo real, 
"filosofias de dia a dia", 
comentaristas de internet

● SAC 2.0 
● Perfis pessoais e 

corporativos
● Tópicos trending
● Anúncios "pull"

ENTRETENIMENTO

● Conteúdos imersivos 
(longos) e curtos

● Youtube Movies
● Youtube Gaming
● Youtube Kids
● Canais
● Inscrições
● Vídeos trending
● Anúncios "push"

NETWORKING

● Grupos / Comunidades
● Tópicos de interesse
● Páginas de negócios
● Slideshare
● Perfis profissionais
● Postagens de vagas
● Conteúdo LinkedIn Pulse
● Anúncios "pull"



REDES SOCIAIS
Facebook, Instagram 

e WhatsApp



Facebook

1

2

Feed de notícias: texto, check-in, imagem, 
vídeo, enquete, gif, recomendação.

Perfil pessoal ou timeline.



Facebook

3

4

Stories: conteúdos que duram 24h.

Grupos/Comunidades de discussão.



Facebook

5

4

Grupos/Comunidades de discussão

Business Pages: perfis oficiais das 
organizações, marcas e causas.

6 Messenger: SAC 2.0



Instagram

2

3

Feed de notícias: vídeo, 
carrossel, coleções, 
boomerangs, etc.

Instagram TV

1 Stories



Instagram

2 Mensagens privadas

1 Explore:  pesquisa, 
recomendações, hashtags

3 Shopping



Whatsapp

1 Versão Web

2 Versão 
aplicativo



Whatsapp

3 Status compartilhável 
com os contatos

4 Pagamentos de 
usuário para usuário 
no WhatsApp Índia

● O aplicativo sempre está 
associado a um número de 
telefone e um aparelho.

● Os perfis contêm fotos, frase 
de status, status temporário.

● As comunicações se dão 
individualmente ou em grupos.

● Os formatos permitidos são 
vídeo, gif, imagem, texto, áudio 
e documentos.



Whatsapp

5 Interface do WhatsApp para pequenos negócios ● Apesar de possuir uma versão web  
e uma versão para pequenos 
negócios, o WhatsApp não tem 
uma interface "administrativa" e 
não lançou ainda produtos de 
gerenciamento, agendamento e 
análise de resultados profundos.

● Para medir a "viralização" de 
conteúdos no app, deve-se 
parametrizar links externos e 
redirecionar o usuário para páginas 
próprias onde a navegação seja 
rastreável.



Whatsapp

6 Grupos x Listas de transmissão● Grupos podem ser criados 
deliberadamente por um Admin 
para discussões temporárias ou 
duradouras. 

● As conversas são dinâmicas e 
exibidas a começar pela mais 
recente. O usuário pode fixar 
até 3 conversas.

● Em um grupo as conversas ou 
"avisos" não podem ser fixados.

● Listas de transmissão são um 
grupo de contatos para quem se 
manda as mesmas mensagens de 
uma só vez. Elas aparecem como 
chats individuais para o usuário.



Whatsapp

● Alcance e penetração do aplicativo na 
população.

● App leve, centraliza muita informação e 
possui uma interface simples, fácil de 
usar por qualquer tipo de usuário.

● A possibilidade de compartilhar 
informações em tempo real e com 
pouco esforço.

● Variedade de formatos.
● Contatos do WhatsApp são sugeridos 

depois como possíveis amizades no 
Facebook.

PRO's CONTRAS

● Um usuário mediano já tem muitos tipos 
de conversas para gerir: familiar, 
profissional, pessoal. São muitas 
informaçõe sendo compartilhadas ao 
mesmo tempo e a chance de algo 
importante não ser notado é alta.

● Silenciador de notificações permite ao 
usuário reduzir o ruído das conversas 
indesejadas.

● Nem tudo o que é discutido em um grupo 
é de interesse de um usuário.



ELEMENTOS PARA CONSIDERAR

Estratégia



Gerir um processo de comunicação de forma 
bem sucedida é algo complexo e requer 

planejamento.

...



#1 CONTEÚDO DE CONFIANÇA
Na era do #FakeNews, 

checar os dados e 
informações é 
mandatório.



#1 Conteúdo de confiança

1. Como vamos garantir 
autenticidade?

2. Quais são nossas 
fontes de confiança?

3. Como replicaremos 
um conteúdo neutro?

“Uma mentira repetida mil 
vezes torna-se verdade”.
Goebbles

● CHECAR OS DADOS
● ATRIBUIR AS FONTES
● IDENTIFICAR MONTAGENS
● CONSULTAR VEÍCULOS OFICIAIS
● NÃO ESPALHAR CONTEÚDO FALSO



#2 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Estar onde o público está 
para que o conteúdo não 

morra sem ser visto.



#2 Canais de distribuição

1. Para atingir nossos 
objetivos quais canais 
fazem sentido?

2. Qual o potencial de 
alcance e controle de 
cada canal?

3. Quais os prós e 
contras de cada um?

OWNED
Canais proprietários, onde detemos controle 
sobre as variáveis. Criados por nós (sites, 
Landing Page) ou terceiros (Fã Page, Perfil).

PAID
Anúncios, disparos de e-mail pagos, 
influenciadores, campanhas.

EARNED
Repercussão gerada a partir do conteúdo 
(menções na imprensa, comentários, 
compartilhamentos, interações).



#2 Canais de distribuição

IMPORTANTE
Como vamos criar a comunidade?

[1] A comunidade une-se a nós, nos nossos canais, e nós 
geramos as discussões.

ou

[2] Vamos distribuir conteúdo em comunidades já criadas, 
influenciando discussões já existentes.



#3 TOM DE VOZ
Amigável, neutro e 

informativo.



#3 Tom de Voz

1. Como vamos 
transmitir nossos 
valores através da 
linguagem?  

ESTABELECER O OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO
Entreter? Informar? Discutir? Influenciar?

TER CLAREZA SOBRE OS NOSSOS VALORES
Somos embaixadores de quais valores? Com 
quais valores não concordamos? 

NEUTRALIDADE
Como promover pautas e assuntos de forma 
equilibrada, com vários pontos de vista?

TOM DE VOZ REFLETE AS DECISÕES ACIMA
A escolha de palavras, nível de formalidade e uso 
de linguagem “digital” no conteúdo será um 
reflexo das decisões acima.



#3 Tom de Voz

EMOJIS
Nos permitimos descontrair? 

#HASHTAGS
Adicionamos ao conteúdo para 

encontrabilidade?

GÍRIAS
Somos formais ou informais?

CALL TO ACTION
Qual ação queremos que o 

usuário tome?

😱😳

#ocepar
#eleicoes2018

#sqn
Né, Tá, Beleza, 

#SóVai 



#4 REPUTAÇÃO DIGITAL
Estar atento às possíveis 

crises e riscos para 
manter uma boa 
reputação digital.



#4 Reputação Digital

1. Como evitaremos os 
riscos mais comuns?

2. Somos responsáveis 
pela reputação de 
quem?

3. Se errarmos, o que 
faremos?

A ORGANIZAÇÃO/PESSOA 
E OS VALORES QUE DEFENDE

CONTEÚDO / COMUNICAÇÃO

Coerente Incoerente

Ruído



TROLLS
Pessoas que provocam brigas e criam 
conteúdos ofensivos deliberadamente 

para ver o “circo pegar fogo”, se 
escondendo no anonimato.

HATERS
Pessoas negativas, que espalham 

ofensas, críticas e ódio a outras 
pessoas, marcas, lugares, instituições 

para ocasionar uma crise, por 
desabafo ou tédio.

MEMES
Grandes eventos atraem a atenção da 
imprensa e dos usuários de internet. 

Qualquer situação com cunho ridículo 
pode virar meme na mão dos internautas 

mais criativos (e ociosos).

AVALIAÇÕES NEGATIVAS
Uma experiência negativa pode ficar 

registrada em avaliações no Facebook, 
Reclame Aqui ou ser espalhada em 

“corrente” de Whatsapp.

#4 Reputação Digital



#5 MODERAÇÃO
Administrar cada 

interação e conteúdo 
para cultivar discussões 

saudáveis.



#5 Moderação

1. Quantas figuras 
precisarão analisar e 
gerir discussões?

2. Quem faz parte do 
comitê interno de 
escalonamento?

ADMIN
Nível máximo de acessos ao gerenciamento 
de um canal. Permite adicionar outros Admins.

EDITOR
Tem permissões para criar, publicar deletar 
e editar o conteúdo.

MODERATOR
Pode moderar discussões, aprovar posts, 
comentários, rejeitar conteúdos, etc.

ANALYST
Possui acesso aos dados e métricas de 
engajamento para analisar e gerar relatórios.



#5 Moderação

AUTOGERENCIÁVEL
Uma comunidade muito ativa e saudável 

se autogerencia. Os membros acham 
que são tão donos dela quanto os donos.

CONTROVÉRSIA É SAUDÁVEL
Afinal, se as pessoas não trocarem 

informações entre elas, qual é o 
objetivo da comunidade?

MANTENHA OS MEMBROS 
MAIS ATIVOS NUTRIDOS

Quem contribui com maior frequência 
deve ser incentivado e reconhecido, ter 

informações em primeira mão, etc.

SAIBA QUANDO BANIR UM MEMBRO.
Crises acontecem e uma comunidade 

deve ter regras claras. Quem não 
cumpre, deve ser banido.



#6 NÍVEIS DE ENGAJAMENTO
Permitir que as pessoas 

engajem em todos os 
níveis.



#6 Níveis de Engajamento

1. Como vamos criar 
oportunidades de 
engajamento para 
todos os níveis?

1. Quais são as 
oportunidades de 
engajamento casuais?

2. Qual valor oferecemos 
em troca de 
compromisso?Oferecer valor 

em troca de 
compromisso

PERSONA
L

SOCIAL

ADVOCATE

Curtir, comentar
Inscrever-se em e-mails
Seguir nas redes sociais

Postar vídeos/conteúdo
Escrever conteúdo

Entrar em um fórum

Realizar um evento
Criar um fórum

Recrutar outros membros



O QUE FAZER x O QUE EVITAR

Boas práticas



CONTEÚDO ELEITORAL 
EM TEMPO REAL
Este ano o Google quer 
conectar os eleitores 
com informações úteis e 
de confiança para 
prepararem seu voto. 
Resultados de busca vão 
exibir informações 
diretamente sobre os 
candidatos, datas e 
assuntos-chave.

Fonte: Blog Google



O Google será um grande termômetro e 
validador de fatos durante as eleições. Todo 
conteúdo compartilhado precisa ser curado 

e checado com muita cautela.

...#oquefazer



AS REDES FORAM PARTE 
DE UMA ESTRATÉGIA 
MAIS AMPLA

● Conteúdo de e-mails
● Eventos
● Grupos de Facebook, fã 

page e perfil
● Perfil dos voluntários
● Twitter
● Youtube
● LinkedIn
● Blog
● Redes sociais de nicho 

(latinos, negros, cristãos)
● Site com assets para 

download
● Podcasts

Fontes: Slideshare - Yes we can - Back Obama and Social Media, 
Overview of Obama and Social Media, 10 social media lessons - Barack 
Obama election campaign

Barack Obama 
estava onde os 
jovens estavam e 
usou a linguagem 
deles.

1. Estabeleceu objetivos.
2. Levou as pessoas à 

ação.
3. Permitiu às pessoas 

engajarem em vários 
níveis.

4. Identificou e geriu os 
mais engajados.

5. Mediu as interações.
6. Criou conteúdo 

relevante.



Pensar no todo: linguagem e tom de voz, 
canais, mensagens e sobretudo adequá-los 
ao público-alvo. Dar ao público um conteúdo 

com o qual se identifiquem e que possam 
compartilhar.

...#oquefazer



UMA COMUNIDADE 
COM DISCUSSÕES 
SAUDÁVEIS COMEÇA 
COM REGRAS CLARAS 
DE GESTÃO
Fóruns de discussão, 
comunidades de suporte, 
sites de avaliações todos 
possuem 'guidelines' e 
regras próprias do que 
permitem e rejeitam em 
suas plataformas.



Deixar as regras de interação muito claras 
para todos os membros, dando destaque ao 
que é tolerado e o que não é tolerado, logo 

passível de ser moderado pela organização.

...#oquefazer



FALTA DE ATENÇÃO 
NO GERENCIAMENTO 
DOS CANAIS
Em 2016 a companhia 
de seguros Porto 
Seguro passou por 
uma saia justa: o 
analista de redes 
sociais da agência de 
comunicação postou 
uma mensagem 
política pessoal no 
canal corporativo.

Fonte: Infomoney



Falta de atenção ao gerenciar múltiplos 
canais e perfis. Todo conteúdo e interação 

devem ser planejados, revisados e aprovados 
para evitar uma crise de reputação para 

organizações, empresas e indivíduos.

...#oqueevitar



DELETAR CONTEÚDO 
DELIBERADAMENTE 
POR SE OPOR A UM 
VIÉS/OPINIÃO
Saber gerir oposição e 
críticas ferozes sem 
tomar o "atalho" de 
deletar o conteúdo ou 
interação é uma arte. 
Deve-se transformar o 
antagonismo em 
oportunidade para o 
debate.

Fonte: Web Outsourcing 



Censurar ou moderar, além do que está 
descrito nas regras da comunidade, para 

influenciar o debate em uma mesma 
direção.

...#oqueevitar



SER IMPESSOAL E 
ARROGANTE AO 
MODERAR UMA 
INTERAÇÃO OU GERIR 
UMA CRISE
Por mais que uma 
interação ou resposta "ao 
vivaço" vire um fenômeno 
em interações e 
compartilhamentos, o 
efeito residual de uma 
resposta rude pode ser 
muito negativo.

Fonte: Buzzfeed Brasil 



Interações e moderações "esquentadinhas" 
no calor das discussões devem ser tratadas 
com neutralidade, leveza e um tom amigável, 

a fim de promover diálogo e não limitá-lo.

...#oqueevitar



Principais aprendizados:

1. A vida real está nas redes e o que está nas redes reflete na vida real.
2. Grande parte do sucesso das redes está nelas atenderem às 

necessidades humanas.
3. Comunicação requer planejamento inclusive para momentos de crise.
4. Uma estratégia de comunicação vai além das redes sociais.
5. Fatos e dados devem ser checados antes de serem compartilhados.
6. Uma crise nas redes sociais por falta de atenção pode se tornar uma dor 

de cabeça.
7. Comunidades devem possuir regras claras e ser moderadas.
8. A moderação das interações deve seguir o bom senso, ser neutra e 

amigável.



Principais aprendizados:

FOCO NO ELEITOR 
O FOCO É SEMPRE NO USUÁRIO 

O que o público quer consumir? 
Que conteúdo é relevante para ele?

O que devo fazer pra que ele 
busque opiniões dentro da rede?

Despertar a vontade de ter seus 
interesses pessoais atendidos.

Já estamos bombardeados de 
conteúdos intrusivos e distantes.



OBJETIVOS

FORMAR A FRENCOOP NACIONAL 2019/22 COM PARLAMENTARES ELEITOS 
COM APOIO DAS BASES DO COOPERATIVISMO

CRIAR CANAIS DE COMUNICAÇÃO

INCENTIVAR O VOTO CONSCIÊNTE

POSSIBILITAR A TROCA DE INFORMAÇÕES E DEBATE DE IDEIAS



DE QUE FORMA PODEMOS EXECUTAR?

ETAPAS DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO POLÍTICA

1. Trazer consciência para que o próprio
eleitor entenda que seu voto faz sim
diferença e ele pode impactar o
destino do país

2. Despertar a vontade de procurar mais
informações sobre o candidato.

3. Facilitar o acesso à informação,
através de ações de marketing digital.

• Newsletter 

• Anúncio Facebook/Instagram

• Feed do Facebook

• Grupo do Facebook

• Landing Page

FERRAMENTOS DO 
MARKETING DIGITAL



FERRAMENTAS SUGERIDAS

• GRUPO DO FACEBOOK

• NEWSLETTER • ANÚNCIO FACEBOOK/INSTAGRAM

• LANDING PAGE

• FEED DO FACEBOOK
conscientização do voto conscientização do voto

Notícias e informações relevantes em 
tempo real (divulgação de pesquisas 
eleitorais, etc)

• ANÚNCIOS GOOGLE 
Promover diálogo (alta moderação)Gerar tráfego para landing page e oferecer todas as

informações sobre a iniciativa, seu propósito e objetivos.
Gerar percepção de transparência e confiabilidade.



OBRIGADO!




