
"Estar fora é estar obsoleto", diz especialista sobre redes sociais nas empresas  
Fernanda Vicentini 
por Danubia Guimarães 
 
Já não é de hoje que as redes sociais têm se transformado em uma das principais plataformas 
para o compartilhamento de experiências do dia a dia, o que, naturalmente, inclui a exposição 
de opiniões sobre determinados produtos e serviços. 
 
Recentemente, o caso do site Boicota SP, espaço para que os internautas deixem suas críticas 
a respeito de supostos preços abusivos de determinados estabelecimentos, mostra a força dos 
consumidores conectados. Diante desse cenário, saem na frente as empresas que monitoram 
esse tipo de discussão e engajam seus clientes. Esta é a opinião de Fernanda Vicentini, 
diretora de conteúdo da agência Today.  
 
Formada em jornalismo e foco em mídias sociais e produção de conteúdo, a profissional tem 
em seu currículo projetos de comunicação digital para grande empresas, como C&A, Mercedes-
Benz, NET, TAM e Unilever. 
 
“A empresa que não está incluída nas redes sociais não consegue enxergar que essa estrutura 
digital faz parte do mundo que a gente vive hoje. Estar fora é a mesma coisa que de repente a 
empresa não disparar um e-mail marketing, não ter um serviço de atendimento ao 
consumidor, não explorar seu ponto de venda. É estar fora da realidade”, diz Fernanda. 
 
Confira a seguir entrevista com a profissional. Fernanda deu palestra sobre engajamento 
digital, na última terça-feira (7/5), durante a Digital Week, evento realizado pela ESPM, em 
São Paulo. 
 

Crédito:Divulgação 

 
 
Fernanda é diretora de conteúdo da agência Today 
 
IMPRENSA - Ter uma fan page com milhares de likes ou um perfil no Twitter repleto 
de seguidores ainda diz muita coisa para as empresas?  
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Fernanda Vicentini - O número de likes é muito importante porque é uma forma da empresa 
medir seu público, sua audiência. É interessante para uma marca, por exemplo, ter um milhão 
de seguidores. Isso significa que ela tem um público cativo ali, é uma audiência que não deu 
simplesmente um like e acabou. É uma pessoa que você pode atingir todos os dias, fazendo 
conteúdo, campanhas, promoções. 
 
Se for fazer um paralelo com a mídia tradicional, a gente tem uma certeza que um milhão de 
pessoas estará assistindo a programação do seu canal ou comprando seu jornal todo dia. O 
papel das empresas é saber como trabalhar esse público.  
 
Estar presente nas redes sociais é mesmo essencial para as marcas?  
 
Sim, porque essa presença faz parte de uma cultura digital. A empresa que não está incluída 
nas redes sociais não consegue enxergar que essa estrutura digital faz parte do mundo que a 
gente vive hoje. Estar fora é a mesma coisa que de repente a empresa não disparar um e-mail 
marketing, não ter um serviço de atendimento ao consumidor, não explorar seu ponto de 
venda. É estar fora da realidade. 
 
Como a gente tem a cultura digital muito incorporada no nosso dia a dia, não estar nas redes 
sociais é estar obsoleto, como se as marcas estivessem paradas no tempo. 
 
Uma vez presente nas mídias digitais, quais pontos a empresa deve investir? Por 
onde começam? 
 
A melhor forma de uma empresa começar nas redes sociais é ter a assessoria de uma agência 
ou de profissionais especializados. Porque eles vão apontar o que a marca pode explorar no 
ambiente digital. A empresa sempre tem muita coisa bacana para falar. Desde assuntos 
relacionados a produtos e serviços que ela vende até o que as pessoas tenham curiosidade de 
saber. Hoje o consumidor tem esse interesse muito grande por informação. A primeira aposta 
então deve ser no conteúdo.  
 
O Brasil tem hoje marcas muito bem trabalhadas nesse sentido, lá fora ainda mais, já que eles 
estão alguns passos na frente. Dá para trabalhar um conteúdo de qualidade focado em três 
pontos: trazer informação; entretenimento, afinal, estar numa rede social pressupõe-se que a 
pessoa não está ali apenas para ter informação, mas também para interagir com seus amigos; 
e por último, trazer nesse conteúdo, o objetivo de negócios da empresa. As marcas querem 
vender, seja seu produto ou serviço. Usar as redes sociais como um canal de vendas é muito 
interessante também. 
 
Tudo o que você falou até agora tem a ver com o gerenciamento das redes sociais. E 
quanto ao monitoramento? Qual é a sua importância? 
 
O melhor termômetro hoje para que a empresa saiba qual é a percepção do consumidor são as 
redes sociais. É ali que as pessoas falam mais abertamente sobre suas experiências com 
serviços e produtos. Fazer um trabalho de monitoramento de redes sociais é essencial, seja 
para uma marca que está se preparando para entrar nas redes sociais – que não é uma 
decisão simples – seja em uma empresa que já esteja fazendo esse trabalho, mas que quer 
compreender que tipo de experiência os consumidores estão tendo. 
 
Para grandes corporações é muito difícil desde o começo da produção de um refrigerante, por 
exemplo, controlar a produção até o público final. As empresas estão preocupadas em trazer a 
melhor experiência para o consumidor, mas isso só vai ser possível caso ela vá olhar no final. 
Meu produto é de qualidade? A pessoa foi atendida bem na loja? Tudo isso, essa visão ampla, 
a empresa só começa a ter se ela fizer esse serviço de monitoramento. 
 
Isso pode ser feito também via pesquisas de opinião, mas hoje como as pessoa estão 
colocando gratuitamente suas experiências na internet, é bom aproveitar essa 
oportunidade.  
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O consumidor tem utilizado cada vez mais a internet para expor suas opiniões e 
insatisfações. Você acha que as empresas já devem considerar as redes sociais como 
o SAC 2.0? Quais são os riscos?  
 
As redes sociais são muito mais que o SAC. Quando a pessoa tem uma experiência negativa ou 
positiva, os próprios consumidores se respondem. Defendem a empresa ou endossam a crítica. 
Para atender devidamente isso, as marcas devem estender seu padrão de qualidade de 
atendimento na internet, ter uma equipe dedicada. O volume de experiências, críticas, elogios, 
etc. do online é diferente do offline. A possibilidade de exposição dessa crítica ou elogio na 
internet, obviamente, atrai muito mais a atenção das pessoas. 
 
Quando você liga para fazer uma reclamação num SAC, só você e atendente estão ali naquela 
conversa. Quando você passa isso para o ambiente digital, a conversa migra para o ambiente 
público, todos fazem parte dela. A exposição é muito maior, mas é algo que as empresas já 
devem saber lidar. Não é algo que surgiu hoje. A empresa pode falhar, claro, não existe 
empresa perfeita, mas ela precisa se colocar numa posição aberta e transparente para ouvir.  
 
Qual é o perfil do consumidor/internauta no Brasil? Ele é um internauta engajado? 
 
O amadurecimento da economia brasileira está formando um novo tipo de consumidor. Ele não 
está levando só em conta quanto está pagando. Quer um atendimento dedicado, um produto 
de qualidade, uma experiência positiva, ou no mínimo, neutra. Um produto que não traga 
problemas, ou que se der, que seja atendido o quanto antes e o problema resolvido. São 
questões fora da rede que nos levam a ser consumidores mais conscientes. 
 
Com a internet, isso fica a flor da pele. As pessoas falam mais sobre o papel do consumidor e 
seus direitos. É um processo que começa offline e a partir de todas as transformações sociais 
que o Brasil passou ele se reflete de uma forma poderosa online. É ali que as pessoas têm 
espaço e força para se reunir e discutir.  
 
Quais são as tendências da utilização de redes sociais para o futuro?  
 
As marcas vão parar de partir de dois pontos distintos: online ser de um jeito e offline de 
outro. Isso já não existe mais. Estamos envolvidos em uma cultura digital, isso pressupõe que 
as ações que são feitas na TV, jornal, internet, etc. estarão conectadas. Não vai importar o 
meio. Não vai haver dissociações.  
 
O que as empresas, agências e comunicadores têm que pensar é que a experiência vai ser 
uma só. O grande desafio é que as empresas consigam se posicionar de forma que mostrem 
que entendem esse cenário e a partir daí promovam uma experiência de mais qualidade para 
seus consumidores. 
 
Fonte: Portal Imprensa. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/05/07/interna_tecnologia,3
83202/china-critica-eua-por-acusacoes-de-espionagem-cibernetico.shtml>. Acesso 
em: 9 maio 2013. 
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