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Novos canais de relacionamento e interação 
com os clientes 

Fonte: http://www.slideshare.net/joelbook/interactive-marketing-innovators 
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O virtual e o real 

Visão cliente: 
 

O que eu já 
tenho no meu 

banco de dados 

Novas ferramentas (SMM) 





É muita gente: 
Facebook: 1 bilhão de usuários ativos 

Twitter: 500 milhões 

LinkedIn: 150 milhões 
 (fonte: Wikipedia) 

 

E as redes sociais estão em todos os lugares 
Em casa 

No trabalho 

No trânsito 

Na fila do supermercado 

Mobile first & everywhere 



Muito além do cadastro: 
Acesso a rede de amigos 

Check-ins 

Opções “curtir” 

Lista de interesses 

Localização atual 

Fotos 

Relacionamento (com detalhes...) 

 

Marketing de permissão 
O que você vai dar em troca? 

 

“Os dados pessoais são o petróleo que move a Internet” 

Somini Sengupta – New York Times 



Facebook Connect 

5.000+ usuários identificados 
13.000+ posts 

 
Em 1 mês 



Uso em eventos, shows, feiras, festas 

Aproveitar “o momento” 

Uso de RFID, NFC, código de barras 



 

Itaú no Rock in Rio 

 

 

 

 

 

Coca-Cola Village 



Coca-Cola Village 



A gente não quer só comida, a gente quer 
comida, diversão e arte – Titãs 

 

Tem que ser divertido (ou valer muito a pena) 

 

Gamification 
Uso de mecânicas de jogos para o engajamento 

Badges, níveis, moeda virtual, desafios, leader 
boards 



Usando jogos para conquistar o engajamento 



Espelho Virtual 
Natura 



Game + Realidade aumentada + Social networks 



Cannonballz 



D
ad

o
s 

p
ar

a 
m

ar
ke

ti
n

g 

Es
tr

at
ég

ia
 e

 in
te

lig
ên

ci
a 

p
ar

a 
co

m
u

n
ic

aç
ão

 





Um pequeno problema acaba com a festa 

Caso Sony (PSN) 

Privacidade vs Facebook 



Cada vez mais em foco (inclusive no Brasil) 

ABEMD – Código para proteção de dados 
pessoais 

 

 

 

 

 

 

Tenha uma política de privacidade clara e 

Invista em segurança 



Integração dos dados 



Integração dos dados 



Integração dos dados 

ESCUTAR 

ENTENDER 

FALAR 



Qualidade das bases de dados 

Suas análises serão tão boas quanto os dados que você tem 
 



Segmentação: 

 

 
Os clientes não são iguais 

Dados históricos 

Modelos estatísticos 

 

O objetivo é (re)conhecer o cliente 

Quanto mais eu conheço o meu cliente, melhor é 
minha abordagem de marketing 



Medir e ajustar é melhor que torcer para dar 
certo 
 

Monitorar é importante, testar é essencial! 
 

Avaliação permanente dos resultados 
 

KPIs geralmente utilizados 
Quantidade e qualidade de visitas 

Origens de tráfego, dispositivos utilizados 

Número de fãs/seguidores 

Likes, shares, retweets, mentions 

Tenha os seus, aqueles que você considera importante! 



Conteúdo relevante (e interessante) 

8% das mensagens enviadas nas redes sociais são SPAM 
Valor Econômico – 04/06/2012 
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