
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES - ECA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO – GESTÃO 
INTEGRADA DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E 

RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Relacionamento 2.0: Por que fazer 
CRM Social e não SAC digital nas 

mídias sociais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIANA DE SOUZA ROCHA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2012 



MARIANA DE SOUZA ROCHA 
 

 

 
 
 

 
 

Relacionamento 2.0: Por que fazer 
CRM Social e não SAC digital nas 

mídias sociais? 

 
 
 
 
 

 
 

Monografia apresentada à Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo como requisito básico para a 
obtenção do Título de especialista em 
Comunicação Organizacional e Relações 
Públicas. 

 
 
Orientadora: Profa. Dra Carolina Frazon 
Terra. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SÃO PAULO 
2012 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 
ROCHA, Mariana de Souza. 
 
Relacionamento 2.0: Por que fazer CRM Social e 
não SAC online nas mídias sociais? 
 
Especialização em Comunicação Organizacional 
e Relações Públicas da Universidade de São 
Paulo. 2012 
 
Coordenação Profª. Drª. Margarida Kunsch; 
Orientação Profª. Drª. Carolina Frazon Terra. 
 
Palavras chave: CRM Social, SAC 2.0, SAC 
online, CRM, relacionamento, comunicação 
digital, comunicação, redes sociais, mídias 
sociais. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



MARIANA DE SOUZA ROCHA 
 
 
 

RELACIONAMENTO 2.0: POR QUE FAZER CRM 
SOCIAL E NÃO SAC DIGITAL NAS MÍDIAS SOCIAIS? 

 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão do curso de especialização em 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em de  de 2012 
 
 
 
Aprovado por:  
 
  __________________________________________ 

 
 
 
  __________________________________________ 
 
 
  __________________________________________ 

Profª. Drª Carolina Frazon Terra 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
AGRADECIMENTOS 

 

 Agradecer sempre é uma tarefa difícil. Não pelo ato de agradecer, mas 

saber agradecer as pessoas certas, aquelas que realmente acompanharam a 

evolução deste trabalho e que me apoiaram para que esse momento tão 

esperado chegasse. Acima de tudo eu preciso agradecer a Deus por me dar 

forças e me fazer seguir em frente. À minha mãe que sempre me apoiou e é 

minha maior torcedora. Aos meus avôs que me acolherem aqui em São Paulo. 

À Carol e a Alê, São Paulo não poderia ter me dado presente maior, obrigada 

por serem essas amigas tão especiais, aprendo a cada dia com vocês. Ao meu 

namorado, amigo e companheiro Iuri, que sempre está ao meu lado, segurando 

a minha mão e não me deixando cair. E, é claro, à minha orientadora Carol 

Terra que acima de tudo é uma das minhas inspirações profissionais. Sempre 

admirei o seu trabalho e dedicação ao mundo das redes sociais e tê-la como 

orientadora foi um presente muito especial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



RESUMO 

 

 Essa monografia pretende mostrar que com a incorporação das 

ferramentas do CRM Social dentro de uma organização o relacionamento entre 

consumidor e empresa se torna mais “humano” mesmo nas mídias sociais. Isto 

significa que o intuito é fazer com que o usuário se sinta parte da empresa e 

ela, por sua vez, consiga agregar ao seu negócio uma maior credibilidade e 

confiabilidade diante desse público, já que o consumidor não terá apenas o 

papel de comprar um determinado produto ou serviço, e sim de propagar a 

qualidade e os benefícios que eles possuem na sua rede de contatos. O 

presente trabalha propõe mostrar por meio de exemplos como o CRM Social é 

mais eficaz do que o SAC digital, destacando que o “robotismo” dos SACs 

tradicionais não são boas práticas na comunicação digital.  

 

Palavras-chave: CRM Social, SAC digital, relacionamento, comunicação digital, 

comunicação, redes sociais, mídias sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
This paper intend to show that the incorporation of Social CRM skills improve 
relationships between consumer and business, not digital SAC. This means that 
the intention is to make the consumer part of the company, adding more 
credibility and reliability with this population. 

 
Keywords: Social CRM, digital SAC, Relationship, digital communication, 
communication, social media. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais de comunicação são “treinados” para construir 

relacionamentos duradouros e positivos com os diversos stakeholders das 

empresas/organizações em que atuam. Seja na forma de assessoria de imprensa, 

quando o público alvo são os veículos de comunicação; seja na forma de lobby, 

quando esse público é o governo; seja internamente na empresa, quando o público 

alvo são os funcionários/colaboradores ou por meio dos canais digitais, quando as 

empresas possuem páginas no Facebook, perfis no Twitter, blogs corporativos e 

assim por diante. 

Com a ascensão das tecnologias de informação e o crescimento massivo das 

redes sociais, as empresas além de construírem relacionamentos com os diversos 

públicos no “meio off-line”, também passam a atuar no “meio online”, de modo a se 

aproximarem de um de seus maiores públicos: o seu consumidor. 

Para que isso ocorra, é notória a importância da comunicação no meio social 

digital, pois é ela quem transporta informações para a sociedade. Visando uma 

maior compreensão desse universo, faz-se necessário uma abordagem acerca do 

que vem a ser comunicação digital, quais são suas principais formas, como a 

utilização desse novo estilo de comunicação é essencial no meio corporativo e de 

qual maneira esse approach deve ser feito. 

Quando o processo de comunicação acontece no meio digital, ele deixa de 

ser mão única, as estratégias também precisam ser alteradas. Os brand lovers1 

                                                 

1 Brand lovers é o carinho/amor que os indivíduos possuem/sentem em relação a uma determinada 

marca/empresa.  
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querem ser ouvidos e os funcionários/colaboradores das empresas/organizações 

também estão presentes nos canais digitais por meio de perfis pessoais que 

precisam ser tratados com ética e coerência, já que a internet possibilita infinitas 

possibilidades de relacionamento.  

Facebook, Twitter, Orkut e blog são apenas alguns canais de comunicação no 

ambiente digital que fornecem às organizações um meio de relacionamento digital. 

Porém, no meio de tantas novidades, é possível fazer o seguinte questionamento: 

como as organizações que sempre atuaram no off-line vão conseguir criar e manter 

um laço com o seu consumidor no meio digital? É preciso criar estratégias de CRM 

Social ou um SAC digital funciona como um canal de comunicação aberto ao 

relacionamento, feedback2 e críticas?  

A princípio, os desafios são muitos, por isso é preciso definir as estratégias 

que serão utilizadas a fim de se obter um resultado positivo. É fato que as redes 

sociais estejam mudando o modo como as organizações veem e fazem tudo; nelas o 

usuário quer falar e ser ouvido.  

Não existe mais a comunicação de mão única, em que a empresa 

comunica/conversa/fala para a massa e sim a comunicação de muitos para muitos. 

Isso significa que o conteúdo e o relacionamento são gerados para e pelo usuário. 

Existe uma troca mútua de feedbacks e por isso é tão importante construir uma base 

sólida de CRM Social, uma vez que o SAC digital se parece mais como uma 

comunicação de mão única.  

Além disso, de forma mais instantânea que as outras mídias, as redes sociais 

possuem o poder de humanização de uma marca ou de uma organização, isto é, 
                                                 

2 Feedback é o processo de fornecer dados a uma pessoa ou grupo ajudando-o a melhorar seu 

desempenho no sentido de atingir seus objetivos. 
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elas proporcionam um diálogo direto com os seus públicos de interesse, passando a 

enxergar a empresa como parte de sua realidade, e não mais como uma grande 

corporação distante do seu dia a dia.  

Para isso, é preciso desenvolver estratégias de comunicação digital para cada 

público de interesse e assim é possível conhecer os seus gostos e preferências. 

Conhecendo quem ele é e qual é a sua necessidade, a comunicação se torna mais 

fácil e ele, por sua vez, passa a se sentir parte integrante da empresa, pois está 

sendo ouvido e ainda recebe um espaço o qual pode dar opinião, fazer críticas e se 

tornar um consumidor muito mais engajado. 

Com a velocidade em que a informação circula no ambiente digital, um 

usuário/consumidor/stakeholder que se pronuncia contra a marca pode transformar 

algo relativamente pequeno em uma “bola de neve” e alterar a percepção da 

empresa perante seus públicos.  

Assim, a organização que não se preocupa em responder esses 

questionamentos e entender o lado do seu consumidor também prejudica a sua 

imagem, ou seja, comentários no Facebook e replies3 no Twitter, por exemplo, 

devem ser respondidos, alinhados à proposta de linguagem usada para a 

comunicação nas redes sociais.  

Com uma presença forte e bem gerenciada nas redes sociais, as 

organizações podem usar a velocidade da web a seu favor, estabelecendo uma 

base de usuários engajados, podendo utilizar as redes sociais para propagar 

mensagens institucionais e informativas mais rapidamente, contando com o poder do 

                                                 

3 Responder uma postagem de um indivíduo no twitter é chamado de reply, ou seja, é uma das 

maneiras de interação direta entre as pessoas. 
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compartilhamento de seus fãs e followers4, com a vantagem de ser a principal fonte 

de pesquisa para o seu público.  

Assim, essa monografia pretende mostrar que com a incorporação das 

ferramentas do CRM Social dentro de uma organização o relacionamento entre 

consumidor e empresa se torna mais “humano”. Isto significa que o intuito é fazer 

com que o usuário se sinta parte da empresa e ela, por sua vez, consiga agregar ao 

seu negócio uma maior credibilidade e confiabilidade com esse público, já que o 

consumidor não terá apenas o papel de comprar um determinado produto ou 

serviço, e sim de propagar a qualidade e os benefícios que eles possuem na sua 

rede de contatos. 

Além disso, esse estudo optou por classificar o CRM, quando inserido na 

construção de um relacionamento no ambiente digital, como Social, e o SAC, 

quando inserido no contexto das novas práticas tecnológicas – fora e dentro do 

ambiente web, como digital. Porém, é importante ressaltar que as terminologias 

online e 2.0 existem e fazem parte desse estudo quando relacionadas aos conceitos 

de social e digital. Aqui, o conceito de online fica restrito exclusivamente ao ambiente 

web e o 2.0 no relacionamento dentro da rede web. Isso significa que o intuito é 

destacar a prática do CRM como uma ferramenta social dentro da web e ressaltar as 

mudanças causadas pelas novas tecnologias no SAC digital.  

Assim, inicialmente o estudo propõe abordar como se deu o seu processo 

evolutivo comunicacional desde as pinturas nas cavernas até a comunicação digital, 

destacando a conceituação da comunicação a partir dos principais pensadores da 

                                                 

4 Followers são as pessoas que um indivíduo acompanha/segue no twitter.  
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área e como a comunicação de massa possibilitou a geração de novas formas de 

comunicação.  

Após essa discussão, destaca-se a diferenciação entre o CRM Social e a 

prática do SAC 2.0 no ambiente digital. Diante desse estudo, é possível 

compreender como essas práticas são diferentes entre si, qual delas é a mais 

recorrente e qual é a que agrega maior valor quando o intuito é construir interações 

e relacionamentos entre consumidor e empresa. Além disso, são destacados 

exemplos de sucesso do Brasil e dos Estados Unidos.  

No quarto capítulo, teve-se o intuito de mostrar quem são os profissionais que 

atuam no ambiente digital e se as mídias sociais já fazem parte do planejamento 

estratégico das organizações. Além disso, pretende-se mostrar qual é o papel do RP 

nesse cenário, destacando se ele é o profissional melhor preparado para construir 

relações no ambiente digital. A pesquisa de campo desenvolvida contou com a 

participação de 34 profissionais de comunicação.  

 

1 A EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO: DAS PINTURAS NAS 

CAVERNAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DIGITAL  

 

Comunicação é o ato de tornar comum uma mensagem e/ou uma informação. 

Quando o homem comunica algo a alguém, a mensagem se torna comum a ambos 

os indivíduos. Para que esse processo ocorra de forma eficaz é necessário observar 

que a comunicação torna-se possível quando o conteúdo propagado pelo emissor, 

transmissor da mensagem, é compreendida pelo receptor, que é quem a recebe.  

Na comunicação, já sempre uma intenção básica: como fonte 
decodificadora, certamente a pessoa espera que o receptor 
selecione uma mensagem, a compreenda, a aceite e, finalmente, a 
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aplique. O receptor decodificador, por sua vez, também tem uma 
intenção básica: deseja selecionar o que é importante para ele, 
entender, avaliar para decidir se aceita ou não, e aplicar o que achar 
válido a mensagem (BORDENAVE, 2002, p. 20). 
 

A comunicação não é um fenômeno estático que, consolidado, faz cessar 

seus efeitos. Ela é um processo dinâmico de trocas de informação. É, portanto, um 

processo interativo, um acontecimento que só pode acontecer entre duas ou mais 

pessoas, uma pessoa e um objeto, uma máquina e outra máquina, etc, nunca um 

fenômeno isolado (Iasbeck, 2000).    

Nota-se, neste sentido, que a forma de comunicação humana é o processo no 

qual o emissor emite uma mensagem ao receptor, através de um canal de 

comunicação. Quando a mensagem chega ao receptor, ele a decodifica, 

interpretando-a a sua maneira. Porém, a mensagem pode chegar ao receptor com 

algum tipo de ruído, fazendo com que exista neste caso, perdas ou desvios. Quando 

há ruídos é necessário reconhecer os elementos que podem complicar ou impedir o 

perfeito entendimento das mensagens. Entretanto, quando a mensagem chega até o 

receptor, ele se torna capaz de transmitir uma resposta ao emissor, completando o 

processo de comunicação. 

[...] nenhum sistema de comunicação está isento de possibilidade de 
erros. Todas as fontes de erros são agrupadas sob a mesma 
denominação de ruído ou distúrbio. Se a taxa de ruído for baixa, 
temos possibilidade de obter boa informação, mas se é grande a 
possibilidades de erros, também é elevada a taxa de ruído, o que 
reduz a possibilidade de boa informação [...] a fim de superar o ruído 
do canal ou do ambiente e assim garantir a efetiva transmissão da 
mensagem, é necessário que utilizemos um vocabulário restrito e de 
palavras mais breve (PIGNATARI, 1968, p. 22). 
 

É interessante analisar aqui a evolução da comunicação e nesta como o ser 

humano deixou de desenhar nas paredes para transmitir uma mensagem passando 

a comunicar-se através da fala, da escrita, da imagem e hoje, também pela internet. 

Para isso, Ball-Rokeach e DeFluer (1989), destacam a era dos símbolos e dos 
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sinais, a era da fala e da linguagem, a era da escrita, a era da impressão e a era da 

comunicação de massa. 

A partir do desenvolvimento do ser humano, tornou-se necessário criar novas 

formas de comunicação, período este denominado como a era da escrita. Esta era 

iniciou-se com os sumérios, os primeiros a desenvolverem a escrita fonética.  A 

princípio o processo da escrita começou utilizando pequenos desenhos para se 

comunicar. Porém, segundo Machado, por volta de 1.700 a. C., os sumérios 

decidiram criar símbolos que representassem um determinado som em vez de uma 

figura. Com isso, foi criado o que hoje é chamado de escrita alfabética que logo se 

espalhou entre os outros povos e regiões.  

Pode-se elucidar que, atrelado ao surgimento da escrita, outra forma de 

comunicação humana foi iniciada, a era da impressão. A comunicação passou assim 

a ser uma forma de manifestação inata dos seres, uma vez que a capacidade de 

transmitir e interpretar mensagens se tornara de fácil alcance. 

Um dos grandes feitos humanos de todos os tempos foi a criação da 

impressão. As pessoas reproduziam livros na Europa preparando um manu scripti, 

cópias à mãos dos livros existentes. Embora seja verdade que muitos fossem belas 

obras de arte, o processo era moroso e possível de erros.  

[...] A impressão trouxe uma modificação fantástica, pois centenas ou 
mesmo milhares de cópias de um determinado livro podiam ser 
reproduzidas com grande precisão. Foi uma invenção fabulosa que 
espantou o mundo alfabetizado da época (BALL-ROKEACH; 
DEFLUER, 1989, p. 37). 
 

Em 1455, o alemão Johann Gutenberg inaugurou a imprensa, revolucionando 

a sua época e dando base para vários outros avanços na comunicação humana, 

proporcionando inclusive a expansão do conhecimento. Ele desenvolveu a prensa 

que possibilitou aos indivíduos fazerem moldes de aço para cada letra do alfabeto e 
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a partir dela perfurar a imagem em um pequeno quadrado de metal mais mole, como 

o bronze, e depois imprimir nas prensas quantas letras fossem necessárias. Uma 

vez feito isso, essas letras puderam ser alinhadas em uma bandeja para formar 

palavras e frases. Com isso, veio o surgimento dos livros, folhetins e dos primeiros 

jornais de massa, possibilitando a sociedade uma maior integração com seu meio 

social.  

[...] surge a Era da Imprensa (1455, na cidade alemã de Mainz) com 
a produção do primeiro livro por meio do uso de uma prensa. Essa 
tecnologia, primeiramente, difundiu-se rapidamente por toda a 
Europa, sendo levada posteriormente para todas as partes do 
mundo, alterando significativamente a maneira pela qual o homem 
desenvolvia e preservava sua cultura (PIEDADE, 2005, p. 02). 
  

A criação dos tipos móveis de imprensa, feita por Gutenberg no século XV, foi 

o primeiro passo para o surgimento dos chamados meios de comunicação de 

massa, que transformariam para sempre a comunicação humana, uma vez que as 

mudanças que os meios de comunicação de massa instituíram na vida social e 

cultural não estavam relacionadas nem à quantidade de informações, nem ao 

conteúdo delas. Como bem colocou Marshall McLuhan, décadas atrás, é necessário 

que se investigue o efeito provocado por esses novos meios. Afinal, como ele 

mesmo postulou, “o meio é a mensagem”. Isto significa que para entender qual foi o 

impacto deixado pela prensa gráfica, e posteriormente, os meios de comunicação de 

massa (e mais recentemente os digitais), causaram, deve-se entender a lógica que 

rege o próprio meio de comunicação. Afirmar que “o meio é a mensagem” significa 

que o meio (e não somente as mensagens) também interage com os homens. 

Significa colocar os meios de comunicação em uma posição preponderante para as 

mudanças da sociedade. 

Cotrin (2003) discorre que a Pós-Revolução Industrial, do século XVIII, 

possibilitou mudanças significativas no âmbito da comunicação e da tecnologia, pois 
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trouxe invenções de máquinas capazes de produzir, armazenar e difundir 

linguagens. Hoje, em pleno século XXI, um dos meios mais eficazes de difusão da 

comunicação vem atrelado com a linguagem digital e não-verbal. Um exemplo disso 

são as imagens fotográficas (analógicas ou digitais), em que não se faz necessário 

utilizar palavras para fazer com que o receptor entenda a mensagem recebida e 

difunda-a em todos os canais sociais disponíveis.  

Assim, a Modernidade passou a ser marcada por um novo tipo de relação 

social, não mais direta, mas fundamentalmente intermediada. E essa tendência para 

a intermediação foi ampliada e ressignificada durante a Pós-Modernidade, com a 

criação dos meios digitais.  

Com o alvorecer do século XX, a sociedade ocidental estava prestes 
a experienciar a criação de técnicas de comunicação que 
ultrapassavam os mais desvairados voos da imaginação de um 
século antes. Durante a primeira metade do século novo, o cinema 
virou uma forma de divertimento familiar. Isto foi seguido pela criação 
do rádio domestico em 1920 e nos anos 40 pelo surgimento da 
televisão. [...] A comunicação de massa virara um dos fatos mais 
significativos e inescapáveis da vida moderna (BALL-ROKEACH; 
DEFLUER, 1989, p. 41). 
 

Na comunicação, há sempre uma intenção básica: como fonte decodificadora, 

certamente a pessoa espera que o receptor selecione uma mensagem, a 

compreenda, a aceite e, finalmente, a aplique. O receptor decodificador, por sua vez, 

também tem uma intenção básica: deseja selecionar o que é importante para ele, 

entender, avaliar para decidir se aceita ou não, e aplicar o que achar válido a 

mensagem (Bordenave, 2002, p. 20). 

Com a constante evolução da comunicação outras formas são criadas, sendo 

cada vez mais, segundo Bueno e Garcia (2005, p. 23), “dinâmicas e abrangentes a 

fim de integrar com mais eficiência e em menor tempo a comunicação entre todos os 

seres”. Com a evolução da comunicação as formas mais utilizadas para fazer 

comunicação são através da linguagem verbal e da linguagem não-verbal. 
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No ambiente digital esse processo de comunicação não é muito diferente, 

porém a mensagem pode ser recebida por milhares de pessoas, o que pode 

ocasionar a troca de papéis entre o emissor e receptor. Isso significa que a 

comunicação digital proporciona interação e dinamismo na construção de um canal 

de comunicação.  

Ao contrário do processo de comunicação tradicional, que foca sua 
transmissão de mensagem no receptor, a comunicação digital 
trabalha de forma dialética, permitindo a interação e a troca de 
papéis entre emissores e receptores (TERRA, 2006, p.68). 
 

A comunicação, seja ela off-line ou online, não é um fenômeno estático que, 

consolidado, faz cessar seus efeitos. Ela é um processo dinâmico de trocas de 

informação. É, portanto, um processo interativo, um acontecimento que só pode 

acontecer entre duas ou mais pessoas, uma pessoa e um objeto, uma máquina e 

outra máquina, etc. Nunca um fenômeno isolado (Iasbeck, 2000).    

A rede impôs aos demais meios de comunicação uma nova lógica 
em termos de ordenamento, linguagem, disposição gráfica. Nesse 
sentido, entendemos que a comunicação digital soma-se aos demais 
veículos de comunicação em um plano diretor de comunicação 
organizacional criando um ambiente que depende da utilização de 
cada usuário (TERRA, 2006, p.15). 
 

Na era da comunicação digital é perceptível o uso excessivo de infográficos e 

o aumento, cada vez mais crescente, na produção de vídeos. Não é à toa que hoje o 

Youtube é uma das principais fontes de informação para quem busca qualquer tipo 

de conteúdo em forma de vídeos (Costa, 2011).  

Segundo dados da Reuters5 (2012), uma hora de vídeo é postada a cada 

segundo no Youtube. Isso mostra que a comunicação visual na era da comunicação 

digital possui um poder fortíssimo de alcançar mais e mais pessoas. 

                                                 

5 Disponível em: <http://www.reuters.com/article/2012/01/23/us-google-youtube-

idUSTRE80M0TS20120123>. Acesso: 24/04/2012. 
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Tão forte quanto a linguagem não-verbal, a comunicação digital está 

diretamente ligada à internet e às redes sociais, trazendo um novo modo de se 

pensar a comunicação e a interação. As pessoas navegam por sites, acessam as 

redes sociais, criam podcasts6, compartilham música e conteúdo de todos os tipos e 

de todas as maneiras. Já as empresas levaram para o ambiente digital seus 

produtos e serviços de forma humanizada, agregando valor ao papel das Relações 

Públicas de construir relacionamentos sólidos entre os públicos de interesse das 

organizações. 

Os perfis corporativos são reais, e não podem estar distantes do dia a dia dos 

seus consumidores, uma vez que o tom das mensagens disparadas deve ser mais 

leve para conquistar a atenção daquele consumidor. O “robotismo” dos SACs 

tradicionais se transformou em pessoas preocupadas em solucionar e entender os 

problemas e as necessidades dos seus clientes, por meio das práticas de CRM 

Social, ou seja, ele é baseado na capacidade que uma empresa possui em conciliar 

as agendas “pessoais” dos clientes com os objetivos do seu próprio plano de 

negócios.  Essa é a grande evolução e desafio da comunicação organizacional: hoje, 

aqueles que representam a CRM Social estão tão próximos de seus clientes que é 

possível conhecê-los, por exemplo, pelo apelido.  

Todas as formas de comunicação aqui destacadas, possibilitam aos 

indivíduos a condição de formularem as suas próprias interpretações sobre as 

mensagens recebidas. Neste caso, não importa se a comunicação é através de 

pinturas ou através de um perfil no Twitter, o intuito é sempre o mesmo: comunicar e 

se relacionar.  

                                                 

6 Arquivo de áudio digital público na internet e atualizado via RSS. 
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É possível afirmar que sempre existe um emissor, que passa uma mensagem, 

em um canal de comunicação, ao receptor que por sua vez vai receber a 

mensagem, interpretá-la, podendo compartilhá-la com toda (ou uma parte) a sua 

rede de relacionamento que pode estar no ambiente off-line como na internet. Se a 

mensagem não for bem recebida, ruídos podem danificar a compreensão do 

individuo e prejudicar a imagem de quem passou a informação.  

 

1.1 O profissional de Relações Públicas e a Era Digital 

A comunicação organizacional precisa ser pensada e desenvolvida de forma 

estratégica a fim de criar uma comunicação eficaz com os seus públicos. Se as 

organizações são fontes emissoras de informação, é preciso ter em mente que nem 

sempre os efeitos positivos desejados serão automaticamente respondidos e 

aceitos. Por isso, é preciso levar em conta que, antes de se comunicar, é preciso 

compreender todo o ambiente que envolve esses públicos de interesse. 

 Kunsch (2003, p.88), afirma que: 

As organizações em geral têm de se convencer de que a sua 
comunicação precisa ser trabalhada, gerenciada e conduzida por 
profissionais especializados e competentes. Caso contrário, estarão 
sempre improvisando e achando que estão se “comunicando” com o 
seu universo de públicos, quando na verdade estão apenas 
“informando”. 
 

A comunicação entre os indivíduos caminha cada vez mais para a 

virtualidade, com a introdução de novos meios. A tradicional carta escrita à mão 

também ganhou um novo papel: o e-mail, que pode ser acessado pelo celular e pelo 

notebook. De forma ainda mais ágil, as mensagens de texto ou a comunicação 

instantânea, por meio dos bate papos online, como o MSN, também são ferramentas 

que tornam a comunicação mais virtual e menos presencial. Com a ascensão das 

novas tecnologias, é possível enxergar uma infinidade de possibilidades de 
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comunicação, que dialogam e interagem com as antigas e tornam a comunicação 

mais dinâmica. 

Com o avanço das novas tecnologias da comunicação, as 
organizações modernas também estão se valendo de meios 
telemáticos, que têm esse nome porque a informação é trabalhada e 
passada com o uso combinado da informática (computador) e dos 
meios de telecomunicação. Como exemplos temos a própria intranet, 
o correio eletrônico, os terminais de computador, os telões, os 
telefones celulares, etc. são meios interativos e virtuais. (KUNSCH, 
2003, p. 87). 

 
 Nesse novo “modelo” de comunicação, as organizações por meio das 

atividades das Relações Públicas também estão mudando a forma como se 

relacionam com os seus públicos e criando estratégias dinâmicas, em que a ética e 

a transparência precisam estar bem definidas para que a reputação da empresa não 

se torne negativa no ambiente digital. Se antes, as organizações precisavam estar 

atentas em como a mídia tradicional a enxergava e qual era a melhor forma de se 

comunicar com o seu target, por meio de ações de marketing, por exemplo, hoje 

essas mesmas organizações precisam ter em mente que na internet o seu 

consumidor está conectado 24 horas por dia e esperando para ser ouvido e 

atendido.  

As empresas de hoje têm que ser abertas e transparentes, criando 
canais de comunicação com a sociedade e prestando contas a ela. 
Precisam, sobretudo ter em vista os públicos estratégicos, 
considerando que um público indireto hoje pode ser um prioritário 
amanhã. (TERRA, 2006, p. 43) 
 

Os meios de comunicação são capazes de romper fronteiras e integrar as 

pessoas em todo o mundo, como nunca antes foi possível. Mas é claro que esse 

poder de conectar os indivíduos produz reações diferentes sobre eles. Há quem se 

adapte facilmente às novas tecnologias, mas ainda há muitos que resistem.   

Em uma sociedade global, em que as próprias Ciências Sociais estão em 

transformação, especialmente decorrente da velocidade na circulação de 
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informações, as Relações Públicas também têm o seu papel modificado.  Não há 

como ignorar que as organizações são formadas por pessoas e para as pessoas, 

portanto, o social está dentro e fora das organizações. Por isso, é que a gestão dos 

relacionamentos é necessária. Uma organização não está isolada no universo, ela 

interage o tempo todo com o ambiente, com as pessoas e com outras organizações. 

E hoje esse relacionamento está dentro do ambiente digital, graças às redes sociais. 

As relações públicas nasceram da necessidade de humanizar as 
relações entre as pessoas e grupo ameaçados pela distância cada 
vez maior entre produtores e consumidores, decorrentes do 
progresso tecnológico motivado pela Revolução Industrial. Visam à 
integração na opinião pública de conceitos favoráveis em relação às 
pessoas ou organizações, trabalhando a interpretação e 
comunicação de informações e ideias e estabelecendo a 
reciprocidade de interesses ao criar um canal livre de diálogo. 
Objetivando a satisfação do cliente, seja ele interno ou externo, o 
profissional de relações públicas deve procurar direcionar todo o 
trabalho na utilização de ferramentas e veículos que mais se 
enquadrem na situação da empresa, pois atualmente as modernas 
organizações assumem novos papéis na sociedade e uma nova 
postura frente às redes sociais. (TERRA, 2006, p. 45-46) 

 
É necessário reforçar essa dimensão social que está no “DNA” das Relações 

Públicas. Além da dimensão social da profissão, deve-se ressaltar o seu papel 

mediador e harmonizador.  

Em seu trabalho de mediação, as relações públicas devem zelar para 
que os valores éticos sejam considerados como norteadores na 
busca do diálogo e da negociação, usando a transparência e a 
verdade como princípio balizador. O discurso por elas produzido tem 
de ser regido pela integridade, isto é, pela coerência entre o que se 
diz e o que se faz no dia-a-dia das organizações. (KUNSCH, p.145, 
1997). 
 

Com essa definição, fica clara a importância das Relações Públicas dentro e 

fora das organizações, no sentido de harmonizar (buscar diálogo e 

relacionamentos). Hoje, o papel das Relações Públicas parece não se restringir mais 

ao âmbito das organizações e de seus públicos, pois a organização é, de fato, um 

sistema aberto e porque não conectado. As novas tecnologias permitem que a 

internet seja utilizada como umas das principais fontes de comunicação para as 
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organizações atingirem os seus diversos públicos, com as mais variadas abordagens 

– cada público recebe um tipo de comunicação, de acordo com a sua necessidade e 

expectativa.  

 Pinho (2003, P.7, apud Terra, p.67) apresenta de forma clara essa mudança 

no comportamento da comunicação organizacional e das Relações Públicas frente à 

comunicação digital: 

Tecnologia emergente e promissora ferramenta de comunicação, a 
Internet representa o mais novo instrumento que o profissional de 
relações públicas pode contar para o seu trabalho de influenciar 
positivamente os públicos de interesse de empresas e instituições. 
Os recursos tecnológicos e as principais aplicações de Internet 
precisam ser bem mais conhecidos em suas características para 
oferecer o adequado suporte as estratégicas de relações públicas, 
especialmente por permitir a prática e uma comunicação aberta e 
dialógica e o estabelecimento de relacionamentos mais próximos, 
permanentes e duradouros entre a organização e os diversos 
públicos que a constituem e com ela interagem. 
 

Além disso, se as Relações Públicas têm como objetivo aprimorar sua 

dimensão social e contribuir para construir um mundo sustentável, talvez o seu papel 

deva ser muito mais de mediador, evidenciando os problemas da realidade, 

desmistificando-os a favor da sociedade.  

Por conta do novo papel da comunicação organizacional e das Relações 

Públicas, as ações de comunicação precisam se posicionar de forma estratégica e 

não apenas como um mero reprodutor e “compartilhador” de informações para os 

públicos de interesse. Por isso, é tão importante saber quem são esses públicos e 

de que forma eles querem ser abordados na comunicação digital. 
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2. CRM Social no século XXI  

 

Construir uma relação com os clientes é fator essencial para o sucesso de 

uma marca ou empresa. Durante anos havia apenas uma relação unilateral entre as 

empresas e os seus stakeholders, pela qual eram oferecidos produtos e serviços 

sem que houvesse qualquer diálogo aberto (Oiakawa, 2009, apud Jenkins, 2008). 

Atualmente as relações humanas estão em franco processo de 

transformação, não só entre pessoas que passaram a construir laços afetivos na 

internet, mas também entre as empresas que estão criando perfis nos canais sociais 

para interagir com aqueles que compram o seu produto/serviço ou que 

simplesmente a admiram. 

Uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas para “conhecer” o seu 

cliente é o Customer Relationship Management ou simplesmente CRM, um sistema 

integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de 

procedimentos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios. Ou 

seja, o CRM é um modelo para o gerenciamento de interações da empresa com 

clientes e prospects. Trata-se de usar a tecnologia para organizar, automatizar e 

sincronizar processos de negócios, atendimento ao cliente e suporte técnico. As 

empresas geralmente se apoiam ao CRM, pois ele auxilia as organizações a 

angariar e fidelizar clientes ou possíveis prospects7, a partir do entendimento de 

suas necessidades e expectativas. 

Na comunicação digital, principalmente por meio das mídias sociais, o CRM 

agregou ao seu nome o “social”, tornando-se o CRM Social que nada mais é do que 

                                                 

7 Prospects são possíveis clientes para um vendedor ou uma empresa comercial. 
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tornar as práticas eficazes do tradicional CRM no ambiente digital de forma 

humanizada. Isso significa que o conceito de CRM Social adiciona toda a 

abordagem proposta pelo tradicional, somando o envolvimento direto dos clientes 

nos processos empresariais, através da troca de informações online.  

O “consumidor social” é um usuário ativo das redes sociais e está 
disposto a interagir com as marcas que gosta. São pessoas que têm 
uma presença online forte e influenciam outras com suas ideias. 
(PAULILLO, 2011). 
 

Relativamente nova e sem um modelo fechado de sucesso, as empresas já 

estão atentas a essa prática, inclusive muitas não estão preocupadas somente em 

disseminar informações promocionais ou institucionais, mas também em atender os 

seus consumidores nos canais em que estes querem (procuram) ser atendidos. 

No processo/modelo tradicional do ciclo de vida de um produto, o consumidor 

passa por uma experiência de compra que consiste em desejar um produto/serviço, 

comprá-lo, pagá-lo, usá-lo e por enfim “descobrir” se o uso desse produto/serviço 

atendeu às necessidades e expectativas. Caso esse “não uso” não seja satisfatório, 

muitas vezes, o cliente contata a empresa a fim de expor os pontos negativos e 

problemas encontrados, em busca de uma solução amigável. Porém, quando os 

consumidores passam a utilizar a internet e as mídias sociais para reclamarem ou 

elogiarem um determinado produto/serviço, as empresas precisam entender como o 

seu consumidor chegou até ali e, principalmente, precisam criar estratégias ou 

ferramentas de comunicação baseadas no relacionamento que possibilitem 

interação e conversação. E é exatamente essa uma das premissas do CRM Social. 

CRM Social é uma estratégia e uso de ferramentas sociais de 
interação pelas empresas que, por meio da conversação, da 
colaboração e do estabelecimento de um relacionamento significativo 
com os clientes, promovem a transparência e a acessibilidade dos 
processos, dão mais poder de influencia e negociação na decisão 
dos consumidores e, ao mesmo tempo, garantem a boa reputação da 
marca e aumentam a fidelidade do mercado para com ela (CIPRIANI, 
2011, p. 78). 
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Tendo em vista que ao criar um perfil nas mídias sociais as empresas buscam 

não só criar e compartilhar conteúdos relevantes, mas, principalmente, interagir com 

o seu fã ou seguidor, o CRM Social se torna uma prática extremamente eficaz, já 

que por meio de um relacionamento aberto ao diálogo, baseando-se a ouvir o que 

consumidor tem a dizer e proporcionar uma resposta aos seus questionamentos, ele 

se sente parte da empresa, fidelizando-se a ela e não a concorrência, por exemplo. 

Graças às novas tecnologias, as estratégias do CRM Social estão baseadas 

na colaboração e é ela que faz toda a diferença no relacionamento digital, uma vez 

que é possível desenvolver novos produtos e melhorar os antigos. Um exemplo 

disso foi o caso do Fiat Mio8. A empresa automobilística desenvolveu um site junto 

com perfis nas mídias sociais, no qual os indivíduos deixavam recados com 

sugestões do que seria um carro ideal. A partir das ideias coletadas, a Fiat criou o 

Fiat Mio, o primeiro carro conceito baseado na colaboração online. Isso mostra que o 

CRM Social está mudando a forma como as organizações estão fazendo negócios, 

pois elas estão preocupadas em ouvir os seus clientes e atender aos seus desejos. 

Além disso, é importante ressaltar que o Facebook, Twitter, Google +, entre 

outros, estão baseados na criação de perfis pessoais, ou seja, pessoas 

conversando/interagindo com pessoas. Por isso, o CRM Social é tão importante. Ao 

invés de robôs, máquinas ou discursos quadrados e fechados, as mídias sociais 

fazem com que as empresas utilizem uma linguagem informal e interativa. Não 

adianta um cliente reclamar em um perfil institucional de uma marca e receber uma 

mensagem padronizada pedindo para ele, por exemplo, ligar no 0800, esse cliente 

                                                 

8 Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ZdU-sV-WXPk>. Acesso em: 24 de abril de 

2012. 
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quer ser ouvido para receber uma mensagem única e a partir daí solucionar o seu 

problema da melhor forma possível. Se isso acontece, aquela reclamação se 

transforma em agradecimento e admiração pela empresa. 

[...] no CRM Social, as empresas olham para tudo o que acontece 
antes da compra, ‘por que você comprou?’, ‘você está interessando 
em comprar?’, e a empresa acaba tendo um relacionamento mais 
próximo com os consumidores. Eu acho que CRM Social é um 
grande fenômeno porque a forma tradicional de se fazer negócios 
está mudando com as tecnologias sociais. No momento, toda 
interação entre os consumidores nos meios sociais como o Facebook 
e Twitter, espaços que estão fora dos domínios das empresas. No 
futuro, essa interação terá a participação das empresas, tudo o que 
uma empresa tocar deve se tornar social. [...] (CIPRIANI, 2011, p. 
79). 
 

Diferentemente do CRM tradicional no qual a inovação está alocada dentro da 

empresa e os dados dos clientes estão dentro de um histórico de reclamações e 

compra de produtos que vem de um sistema interno, o CRM Social gera um 

network9 de relacionamento e a conversação com valor para ambos.  

A partir do CRM Social as empresas passam a entender quem são os seus 

clientes, do que eles precisam, colocando-o como parte estratégica da comunicação. 

O uso das tags10, plataformas de compartilhamento, colaboração online e a 

avaliação do produto/serviço, por exemplo, são práticas que nas mídias socais se 

tornam obrigatórias para que o relacionamento entre empresa e consumidor se torne 

aberto e duradouro. 

 

2.1 SAC online – Robôs ou pessoas?  

Realizar um atendimento nas mídias sociais é diferente de uma conversa com 

o consumidor, entender o seu problema e resolvê-lo da melhor maneira. No SAC 

                                                 

9 Network é uma rede contatos ou de relacionamento. 

10 Tag é uma palavra-chave (relevante) ou termo associado com uma informação. 
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tradicional, os indivíduos entram em contato com a empresa por meio dos 0800, 

explicam o seu problema, recebem um protocolo de atendimento e em um período 

determinado de tempo recebem a resposta do seu problema. Nas mídias sociais, as 

empresas abrem perfis institucionais ou exclusivos para atender os seus 

consumidores, porém, muitas vezes, o atendimento continua sendo pasteurizado, 

como se uma máquina estivesse interagindo com os consumidores. 

Não adianta ser atendido no ambiente digital, se depois de resolvido o 

problema, os indivíduos são direcionados, por exemplo, ao site da empresa para 

responder um questionário sobre a qualidade do atendimento. É preciso mais. É 

preciso que as empresas se humanizem nesse ambiente para criar o tão desejado 

relacionamento, caso ao contrário o cliente não se sentirá ouvido e sim um mais na 

lista de atendimento do dia. 

Porém, ao mesmo tempo o ambiente digital é dinâmico e imediatista, logo, as 

empresas precisam se adequar a essa nova “modalidade” de SAC para não perder 

credibilidade e relevância com a sua audiência. Segundo pesquisa da E.life (2011), 

queixas contra produtos manifestadas no Twitter cresceram 380% em comparação a 

2010, sendo que os segmentos que mais receberam reclamações foram: 

alimentação, telefonias fixa e móvel, eletroeletrônicos, bancos, seguradoras e 

cartões, e provedores de internet. Fica claro perceber o quanto os SACs tradicionais 

são ineficazes, fazendo com que os consumidores busquem outros espaços para 

reclamar, porém se esse novo ambiente não estiver preparado, a ineficácia e o 

descontentamento permanecerão e podem até piorar, visto que a disseminação de 

informação na internet é muito mais rápida que nos meios tradicionais. 

 Em março de 2011, por exemplo, uma consumidora mobilizou a internet com 

o caso “Meu Carro Falha”. A consumidora Daniely de Andrade Argenton iniciou em 
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fevereiro de 2007 uma guerra contra uma concessionária da Renault localizada na 

cidade de Concórdia, Santa Catarina, que não queria trocar o seu carro (na garantia) 

ou devolver o dinheiro depois de detectadas falhas no motor do seu Mégane 2.0.  

Após idas e vindas da concessionária, Daniely entrou com um pedido na Justiça, 

mas nada foi resolvido.  Indignada com a falta de resposta da empresa, a 

consumidora criou o site “Meu Carro Falha”11 e postou dois vídeos12 no Youtube 

para chamar a atenção da Renault que decidiu judicialmente encontrar uma 

solução/alternativa viável ao problema. No dia 22 de março de 2011 foi proposta 

uma reconciliação entre Renault e Daniely, porém a imprensa não recebeu 

informações sobre o que foi acordado.  

Por um lado, os consumidores estão usando as ferramentas disponíveis na 

internet, como vídeos para reclamar e disseminar o seu descontentamento com 

milhares de pessoas. Do outro lado, estão as empresas que não sabem o que fazer 

nesse ambiente e ao invés de traçar uma estratégia de relacionamento, 

“transportam” o SAC para o ambiente digital da mesma forma que fazem nos call 

centers13, dificultando a relação entre cliente e empresa, uma vez que esse 

consumidor espera ser ouvido e não receber a mesma informação no telefone, na 

internet. 

Outro reclamação por meio do Youtube foi de um consumidor da Brastemp 

que postou um vídeo mostrando toda a sua indignação após comprar um produto 

                                                 

11 Disponível em: http://www.meucarrofalha.com.br/arquivos_internos/index.php  

12 Vídeos disponíveis em: http://www.youtube.com/watch?v=hVcd9ZTlAKU e 

http://www.youtube.com/watch?v=rePNNEpvRrI 

13 Call centers são centrais de atendimento. 
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com defeito e não ter recebido a devida atenção da empresa via os meios 

tradicionais.  

O vídeo14 postado no dia 28 de janeiro de 2011 teve mais de 150 mil 

visualizações e a Brastemp foi parar nos trending topics15 do Twitter no Brasil e só 

depois disso a empresa se manifestou e solucionou o problema. Esse caso mostra 

nitidamente que se as empresas não estiverem preparadas para atuar no modelo 

tradicional, não faz sentido nenhum estarem presente nas mídias sociais, se o 

atendimento não funciona em nenhum dos canais. 

As redes sociais proporcionam uma exposição muito grande, 
principalmente quando negativa. Nenhuma empresa quer que sua 
imagem seja manchada por críticas e reclamações, então o que deve 
ser feito é acatá-las e respondê-las. “As pessoas até podem 
estabelecer contato pelas formas tradicionais, mas as redes 
sociais são as formas mais eficazes de reclamação”, diz Alexandre 
Diogo, presidente do IBRC (Instituto Ibero-brasileiro de 
relacionamento com o cliente). As empresas devem monitorar tudo 
que é dito sobre elas, ser transparente e adotar estratégias para 
reverter ou prevenir situações ruins (MACIEIRA, 2011). 
 

 Além disso, não adianta levar o atendimento tradicional para os canais digitais 

para evitar que consumidores reclamem de forma mais intensa nessa mídia, se o 

atendimento será igual ao modelo 0800. As organizações precisam entender que 

estar em uma mídia social significa dialogar com o seu consumidor. Isso significa 

que o atendimento 2.0 deve facilitar a vida do cliente, resolvendo os seus problemas 

para evitar problemas no futuro, como insatisfação do consumidor e reclamações em 

órgãos competentes.  

                                                 

14 Vídeo disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qPt1E_3g7ac>. Acesso em: 26 de 

abril de 2012. 

15 Ranking dos assuntos mais comentados no Twitter. 
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Se a sua empresa é ruim no SAC comum (o conhecido e 
demonizado serviço de atendimento ao consumidor), ela quer fazer o 
que nas redes sociais? Dar prioridade aos clientes que reclamam no 
Twitter apenas demonstra que a sua empresa quer evitar os boatos, 
dando mais ênfase em tapar goteiras do que consertar o 
encanamento. Tratar de maneira diferenciada somente os 
consumidores das redes sociais é patético. Sua empresa deve, antes 
de mais nada (SIC), atender de maneira minimamente eficiente um 
cliente no SAC comum, evitando que ele fique muito tempo na 
espera e, é claro, resolvendo o problema apresentado. Quando o 
cliente tem que ligar várias vezes, relatando o mesmo problema e 
sempre ter a ligação finalizada (quando a ligação "supostamente" 
cai) é muito incômodo. Aliás, uma organização interna na empresa 
nunca fez mal para ninguém (TORRES, 2011).   
 

 De modo geral, se uma empresa decide abrir um canal de atendimento nas 

mídias sociais, ela precisa se atentar que esse deverá estar baseado no diálogo, 

transparência e agilidade. Caso isso não aconteça e o padrão de atendimento 0800 

permanecer, a imagem da organização se tornará negativa e ela perderá relevância 

em todos os ambientes, tanto on como off-line. 

 

2.2 CRM Social versus SAC 2.0  

O Customer Relationship Management (CRM) é uma ferramenta da 

comunicação e do marketing que permite identificar e criar estratégias em 

atendimento às necessidades dos consumidores. Para Bretzke (2000, p. 34), o CRM 

garante que os clientes tomem suas decisões de compra baseados no 

relacionamento que possuem com uma determinada marca fornecedora de um 

serviço, o que ficou mais eficiente graças à evolução das tecnologias da informação 

e da comunicação (TICs).  

Por sua vez, o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) é um canal de 

comunicação de mão dupla entre a empresa e o cliente, no qual o consumidor pode 

fazer reclamações, elogiar os serviços e produtos e tirar dúvidas sobre um 

determinado assunto. Os serviços de SAC são geralmente realizados via telefone e 
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e-mail. De acordo com Lopes (1998), o SAC tem um papel importante na relação 

entre clientes e empresa, contribuindo na comunicação com o público, na prevenção 

de conflitos e na melhoria dos produtos e serviços oferecidos pela empresa.  

O consumidor tem mudado o seu hábito de consumo e a forma como se 

relaciona com as marcas e empresas que gostam. Os famosos telemarketings ou 

SACs passaram a ter um papel mais humano no ambiente digital, em que os perfis 

se comportam como indivíduos reais. A preocupação em manter um laço efetivo com 

o seu seguidor ou seu fã passou a ser objetivo principal das empresas, já que com 

uma comunicação aberta ao diálogo, as marcas passaram a entender o que seu 

consumidor deseja e que, por sua vez, passaram a exigir uma maior qualidade no 

serviço e/ou produto oferecido.  

Na mídia tradicional, a conversa era de mão única. Você falava e um 
público ouvia. Hoje, o clima das comunicações mudou drasticamente: 
nós estamos voltados para um meio que é composto de milhões de 
pessoas que podem contribuir ou depreciar seu produto ou serviço a 
partir de uma mensagem de marketing. É uma conversa mútua. As 
marcas, os profissionais e as empresas falam, mas desta vez, o 
público é parte da discussão. Há um equilíbrio de poder entre você (o 
representante da marca) e as pessoas (que representam o mercado) 
(WEINBERG, 2010, p. 20). 
 

Nessa constante batalha por atenção, número de seguidores, número de fãs 

e pageviews16 em seus blogs, as empresas desenvolveram estratégias que além de 

terem como meta alavancar resultados quantitativos, estão focadas em metas 

qualitativas. Isso significa que, muitas vezes, um perfil pode possuir 100 mil fãs, mas 

apenas duzentos estão comentando, curtindo e/ou compartilhando um post. É 

possível perceber que ter 100 mil fãs não significa necessariamente que essas 

pessoas estão vendo o que a empresa está fazendo e, consequentemente, trazendo 

                                                 

16 Pageviews é um parâmetro utilizado pelos servidores web para medir a visibilidade de um site ou 

grupo de arquivos ou parte de um portal na internet.  
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resultado pra ela. Ao contrário, aquelas duzentas que estão interagindo, são as 

responsáveis por disseminar as postagens e aumentar o alcance daquela 

mensagem. 

São várias as possibilidades de estratégias utilizadas para as empresas 

conquistarem a atenção e a preferência do seu consumidor, porém todas estão 

baseadas na construção de um relacionamento sólido e duradouro que podem ser 

aplicadas a partir das técnicas de CRM Social ou, até mesmo, do SAC online. 

Com o SAC 2.0, as empresas diminuem a reputação negativa do 

telemarketing, pois o discurso se torna menos técnico e decorado, passando a 

interagir e se preocupar com o problema daquele indivíduo com uma linguagem mais 

informal e objetiva. Além disso, no ambiente digital as mensagens são dinâmicas e 

instantâneas, assim, o consumidor é “ouvido” muito mais rapidamente e as redes se 

tornam uma boa opção como canal de reclamação. Porém, é preciso tomar cuidado 

para não confundir um perfil institucional com um perfil SAC. 

Para resolver esse problema, muitas empresas estão fazendo bom 
uso do Twitter, por ser uma ferramenta de comunicação bastante 
dinâmica e instantânea. É um movimento que já acontece há cerca 
de três anos e só agora se tornou bastante difundido. Sempre haverá 
casos mal resolvidos, mas a verdade é que várias marcas têm 
conseguido demonstrar maturidade no que diz respeito à resolução 
de problemas com a interface entre cliente e empresa. (CUNHA, 
2012)  
 

Nos perfis institucionais, as práticas de CRM Social se tornam essenciais para 

captar um feedback real dos sentimentos e sensações dos consumidores. As 

marcas estão começando a implantar softwares de CRM para trabalhar em conjunto 

com informações das redes sociais, como twitter e facebook. Dessa forma, o CRM 

Social oferece duas vantagens: (1) é um caminho para estruturar o relacionamento 

entre os clientes ou clientes e empresas; (2) é um novo canal de comunicação que 

possibilita a interação por meio da web.  
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São aplicações de Social CRM, aplicadas tanto em marketing, 
vendas e atendimento a clientes, o suporte aos seus clientes com 
sua equipe ou por outros participantes da comunidade, a interação 
para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, pesquisas de 
mercado, lançamentos, promoções, e gerenciamento da gestão da 
marca, entre outros. Comunicação, interação, colaboração, confiança 
e engajamento são as novas formas de gerar valor para os 
envolvidos. (FARIA, 2011) 
 

A diferença entre o CRM Social e o SAC 2.0 é sutil, embora possa ser 

exemplificada de forma simples: uma empresa recebe uma reclamação do cliente via 

twitter sobre um defeito de um produto. No SAC 2.0, a empresa teria um perfil oficial 

e exclusivo para atender as reclamações e a partir daí entender o problema e 

encontrar a melhor solução, como se fosse um atendente de 0800. Já no CRM 

Social, a empresa além de ter um perfil para atender as reclamações, vai 

conversar/interagir com o cliente para entender quem ele é, quais são as suas 

preferências e, em paralelo, resolver o seu problema de forma que ele fique 

satisfeito e passe a respeitar e admirar a marca.  

Além disso, o CRM Social funciona de maneira mais eficaz do que o SAC 2.0, 

uma vez que ele se apoia a utilização de softawares especializados, que juntam as 

informações dos clientes e dos prospects de maneira mais prática e eficaz. Ou seja, 

o defeito do produto se torna algo minúsculo, pois um canal de comunicação foi 

aberto, um relacionamento foi construído.    

O Ponto Frio é um caso que exemplifica bem como utilizar o CRM Social de 

forma eficiente. O perfil - https://twitter.com/#!/pontofrio - conversa com os usuários 

com uma linguagem informal e interessada em conhecer os seus seguidores, 

perguntando qual música ele está escutando, por exemplo, e direcionando os 

questionamentos de atendimento para o perfil oficial da empresa para SAC: 

https://twitter.com/#!/pontofrioSAC. Lá sim, os consumidores conversaram sobre 

dúvidas de produtos, compras e serviços. O interessante é que o perfil de SAC 
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sempre dá um retorno sobre o status do problema. A diferença entre os dois perfis é 

que o primeiro utiliza uma comunicação informal, com linguagem e estilo 

diferenciado para cada interação, já o segundo faz uso da comunicação formal, com 

uma linguagem padronizada. Exemplos: 

 

Figura 1 - Ponto Frio - Interação cliente 

 

Figura 2 - Ponto Frio - CRM Social 
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Figura 3 - Ponto Frio SAC digital 

 

2.3 O que as organizações estão fazendo no ambiente digital: CRM 

Social ou SAC online?  

 É notória a forma como as mídias sociais estão mudando as relações 

humanas e abrindo/criando novas possibilidades de comunicação. Segundo Cipriani 

(2011) as organizações estão assumindo no ambiente digital diversas posturas para 

atrair os seus públicos de interesse, ou seja, graças às novas tecnologias e as 

mídias sociais, as empresas conseguem conversar com todos os seus públicos, 

tendo uma postura e uma forma de comunicar diversificada e segmentada, seja 

através de um SAC online ou por meio de ferramentas do CRM Social. 
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Para Terra (2006), a internet pode ajudar as empresas a atingir audiências 

específicas e suas relações com a comunidade, engajando-as em uma comunicação 

direta e simétrica.  

 Nessa constante busca por atenção, as organizações desenvolvem 

estratégias de comunicação digital que, muitas vezes, possuem o intuito de chamar 

a atenção do seu consumidor com um conteúdo relevante para gerar mais venda de 

um produto/serviço e criar credibilidade da marca/serviço nesse ambiente.  

Vale destacar que todas as ferramentas de comunicação digital precisam 

estar alinhadas com a comunicação tradicional. Isto significa que quando uma 

empresa abre um perfil em uma mídia social, ela precisa do apoio, por exemplo, de 

uma assessoria de imprensa para divulgar essa novidade.  

O relacionamento organizacional via web permite que a empresa 
tenha um meio a mais para a divulgação institucional e para a 
construção de reputação, além de ser uma ferramenta que 
complementa os demais veículos de comunicação. Pode-se também 
incrementar a comunicação de outros meios com a web, promovendo 
uma espécie de cross media entre os veículos. (TERRA,2006, p. 73) 
 

 Porém, ao mesmo em que as organizações perceberam que entrar no 

ambiente digital pode ser uma estratégia extremamente eficaz, é preciso estar atento 

que estar presente nas mídias sociais exige dedicação e um trabalho árduo, pois 

não adianta criar um perfil no Twitter, por exemplo, não disparar conteúdos 

relevantes e não interagir com os seus seguidores. 

 Dessa forma, as organizações estão optando em criar perfis institucionais 

e/ou perfis exclusivamente para SACs. É claro que existem perfis que misturam as 

duas coisas e acabam perdendo o foco, já que a demanda de um SAC online 

possivelmente é maior do que a interação de um perfil institucional.  

Cipriani (2011) destaca que o CRM Social estimula ainda mais a 

espontaneidade dos clientes para trazer benefícios para os negócios das 
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organizações. Algumas empresas brasileiras já estão colocando o CRM Social em 

prática de forma positiva e inovadora. 

 O Peixe Urbano17, site de compras coletivas, por exemplo, possui um perfil no 

Facebook e outro no Twitter desde fevereiro de 2010, que trabalham de forma 

integrada para, ao mesmo tempo, compartilhar suas promoções e novidades, como 

também para responder aos questionamentos, reclamações e dúvidas dos seus 

usuários. Embora o perfil seja utilizado para fins institucionais e SAC, existe uma 

diferença que possibilita que o perfil não fique bagunçado e confuso. Quando um 

usuário envia uma mensagem com uma reclamação, ao invés do Peixe Urbano 

direcioná-lo a um 0800 ou a um e-mail de contato, ele envia uma mensagem privada 

para o usuário questionando qual é o seu problema e em até 24 horas ele é 

solucionado. Assim, o mural do perfil não fica poluído com tantas reclamações e 

cada mensagem é respondida de forma individual, gerando a satisfação do 

consumidor e a reputação da marca fica cada vez mais positiva.  

 O caso acima demonstra que é possível utilizar um SAC online a partir das 

estratégias do CRM Social, pois além de resolver o problema do consumidor, a 

marca tem a preocupação em enviar uma mensagem privada, iniciando um diálogo 

exclusivo e não padronizado com aquele determinado consumidor. Dessa forma, a 

base de contatos satisfeitos que voltarão a comprar no site e divulgar para os seus 

amigos é bem maior do que disseminar uma mensagem negativa sobre a empresa 

no ambiente digital.   

Após a adoção das mídias sociais por parte das grandes marcas, 
algumas empresas já se planejam como integrar estes novos canais 
na operação e atividades habituais (suporte, marketing e vendas). O 
desafio é incorporar as mensagens enviadas pelos clientes a partir 
do Facebook, Twitter, blogs, fóruns e muito mais. A dinâmica da 

                                                 

17 Facebook: https://www.facebook.com/PeixeUrbano e Twitter: https://twitter.com/#!/PeixeUrbano 



41 

 

gestão de clientes e de negócios global, que envolve uma estratégia 
de integração no CRM. (SOUZA, 2011) 
 

Os bancos, por exemplo, são instituições fechadas, rigorosas e geralmente 

possuem um padrão de comunicação rígido, porém quando o Bradesco optou em 

abrir perfis nas mídias sociais ficou nítido que quem estava por trás daquele perfil 

sabia exatamente qual linguagem e conteúdo disparar para os seus fãs.  

 No dia 24 de outubro de 2011 às 22h:13, um cliente do Bradesco18 resolveu 

utilizar a criatividade para fazer um pedido ao banco por meio do Facebook. Em 

forma de poema, o cliente contou que perdeu o seu cartão de débito e que precisava 

de um novo. Se isso acontecesse na “vida real”, o cliente ligaria para o SAC do 

banco, contaria o caso e em “x” dias teria o seu novo cartão em casa. Porém, como 

o pedido veio por meio das mídias sociais, o Bradesco, assim como o seu cliente, 

surpreendeu a todos quando respondeu o pedido em forma de poema. 

Isso mostra que mais do que responder uma interação nas mídias sociais é 

preciso “falar” a mesma linguagem do seu público, pois, assim, ele se sente ouvido e 

principalmente único. No final, a postagem gerou 3.116 curtidas e 480 comentários, 

e a resposta do banco gerou 1.850 curtidas.  

                                                 

18 Case Bradesco no Facebook: https://www.facebook.com/Bradesco/posts/279431488756318 
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Figura 4: Case Bradesco - atendimento poema 

 O Banco Santander19 também está presente nas mídias sociais com dois 

perfis no Twitter que traduzem a diferença de um perfil para construir 

relacionamentos duradouros com os seus clientes por meio do CRM Social e outro 

exclusivo para SAC: O @santander_br é um perfil voltando para assuntos 

institucionais: sustentabilidade, investimentos e projetos culturais. Já o 

@SacSantander_br é o perfil oficial do SAC do banco.  

No dia 02 de abril de 2012, a jornalista Mariana Jansen, fez uma reclamação 

no perfil institucional do banco relatando um problema em cinco caixas eletrônicos e 

                                                 

19 Twitter institutional: https://twitter.com/#!/santander_br Twitter SAC: 

https://twitter.com/#!/SacSantander_br 
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ameaçando trocar de banco. Em menos de uma hora, o perfil exclusivo para SAC 

respondeu a jornalista, pedindo que ela entrasse em contato via mensagem privada 

para entender melhor o problema. Esse tipo de atitude do Santander mostra que 

mesmo com dois perfis distintos, eles conversam entre si com o único fim de atingir 

da melhor maneira o seu cliente, deixando-o satisfeito, revertendo o seu problema.   

 

Figura 5 – SAC digital Santander 

 Outra maneira de atingir os públicos de interesse é por meio do seeding. Uma 

estratégia que possibilita a disseminação de uma informação na internet por meio da 

interação. No dia 02 de abril de 2012, a jornalista Mariana Jansen postou em sua 

página no Twitter a frase: “Será que me arrisco a (tentar) cozinhar um bacalhau 

nessa sexta santa?”. Atenta a proximidade da Páscoa e o costume dos brasileiros de 

comerem bacalhau nessa época, imediatamente o perfil da Knorr Brasil20 respondeu 

                                                 

20 Twitter: http://www.twitter.com/KnorrBrasil  
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à postagem da jornalista convidando-a a acessar o site da empresa que contém 

diversas receitas que utilizam o bacalhau como ingrediente principal.  

O exemplo acima deixa claro que as empresas precisam estar atentas a tudo 

que é falado a respeito do seu universo, pois, assim, ela consegue mapear quem 

são os seus possíveis consumidores e influenciadores, e a partir disso conquistá-los 

pelo do diálogo e com um conteúdo diferenciado.  

 

Figura 6 - Seeding Knorr Brasil 

Mais do que convidar um indivíduo a acessar o seu site ou às suas redes 

sociais, é preciso fazer com que ele se sinta especial, já que no meio de tantas 

pessoas a empresa escutou o que o aquele determinado indivíduo disse e fez 

questão de iniciar um diálogo com ele. E é nesse processo que o CRM Social se 

torna tão importante, pois, segundo Evans (2010), as organizações passam a 

entender às necessidades dos seus possíveis consumidores e levam essa 

informação para dentro do seu negócio, gerando novos produtos e aumentando a 

sua relevância no mercado.  

[...] O CRM Social convida o cliente para fazer parte da empresa ou 
organização em um processo chamado de colaboração. [...] Esse 
tipo de colaboração envolve todo o conjunto das partes interessadas 
no negócio ou organização, incluindo seus funcionários, parceiros e 
fornecedores. É um negócio orientado para o futuro, e é essencial 
uma estratégia que esteja focada em “encantar” os clientes. (EVANS, 
p. 39, 2010). 
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 Em países como os Estados Unidos a prática de CRM Social está bem mais 

madura quando comparado ao Brasil. Alguns cases merecem destaque como 

exemplos a serem seguidos, pois enxergam os seus consumidores como pessoas 

reais que possuem sentimentos e opiniões, e que, por isso, possuem o poder de 

influenciar outras pessoas a consumirem um determinado serviço ou produto.  

Uma empresa de cupcakes de Chicago chamada Foiled Cupackes21, nasceu 

em 2010 para vender bolinhos pela internet, atenta ao aumento de pessoas 

conectadas e que gostam de comer cupcakes, a empresa decidiu abrir canais nas 

redes sociais, e incrementou as suas vendas em 600% em um ano. Com base nos 

conceitos de CRM Social, todos os comentários são respondidos de forma individual 

e, inclusive nos finais de semana. Ou seja, se empresa recebe cem comentários por 

dia, os cem são respondidos e o cliente, por sua vez, se sente especial e ouvido. 

Hoje, a fanpage conta com 2.431 fãs no Facebook e 8.368 seguidores no Twitter. 

 

Figura 7 – Folied Cupcakes  

                                                 

21 Disponível em: < https://www.facebook.com/foiledcupcakes?ref=ts e 

https://twitter.com/#!/foiledcupcakes>. Acesso em: 17 de março de 2011. 



46 

 

O time de futebol americano Green Bay Packers22 também utiliza das 

ferramentas do CRM Social para conversar com os seus 2.892.851 fãs. Por ser um 

time de futebol, a marca por si só consegue atrair inúmeros fãs para a sua fanpage, 

porém o diferencial é que a página conta histórias pessoais dos jogadores para 

atraí-los a sua loja virtual. Em 2009, segundo o site Barn Raisers, quando as redes 

sociais foram criadas, a marca vendeu 248 milhões dólares em sua loja virtual. 

 

Figura 8 – Green Bay Packers 

Imposto é um assunto chato e sempre dá dor de cabeça. Pensando nisso, 

uma empresa de San Diego na Califórnia chamada Turbo Tax23 decidiu em 2010 

abrir uma conta no Twitter para responder as perguntas e dúvidas dos indivíduos 

sobre impostos. No final do ano, a empresa aumentou a sua base de clientes em 

71%, segundo dados do Barn Raisers. O segredo do sucesso nada mais é do que 

interagir e responder todas as postagens dos usuários, inclusive nos finais de 

semana. Hoje o perfil conta com 2.240 seguidores. Para uma empresa que cuida de 

impostos o número de seguidores é bastante otimista. 
                                                 

22 Disponível em: < https://www.facebook.com/Packers>. Acesso em: 17 de março de 2012. 

23 Disponível em: < https://twitter.com/#!/TeamTurboTax >. Acesso em: 17 de março de 2012. 
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Figura 9 – Turbo Tax 

Com base nos exemplos acima, fica claro perceber que estar inserido no 

ambiente digital, nada mais é do que construir uma relação com o seu público-alvo. 

Não importa se a empresa é pequena ou grande, o que interessa é a forma como 

ela vai se envolver com esse cliente.  

Ferramentas de CRM Social ajudam as organizações a cultivarem 
comunidades e a se conectarem com seus clientes, fazendo com que 
eles influenciem, ajudem e cuidem uns dos outros. Com o CRM 
Social as empresas também podem se conectar com clientes 
insatisfeitos e mudar essa situação a partir de um diálogo aberto. 
Pesquisas de satisfação já não são suficientes, é necessário detectar 
e corrigir problemas em tempo real, para que os clientes sejam 
ouvidos antes de começar a falar com os seus colegas sobre uma 
má experiência com a marca. (SAITO, 2010). 
 

De modo geral, o CRM Social precisa ser visto como um processo e uma 

estratégia de comunicação que visa construir relacionamentos sólidos por meio do 

feedback gerado pelo usuário das novas tecnologias. Já o SAC 2.0 tem o intuito de 

responder e solucionar o problema do consumidor, não se importando em 

compreender o que ele precisa. Além disso, no SAC 2.0 as organizações não 

possuem o olhar crítico do que pode ser utilizado a favor da empresa para a 
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elaboração de novos produtos/serviços, e para a construção de um relacionamento 

duradouro com os seus públicos de interesse. 
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3 Como o profissional de RP auxiliam no processo de construção 

de relacionamento com base no CRM Social 

 

No período de 01 a 30 de abril de 2012 foi realizada uma pesquisa com 34 

profissionais de Relações Públicas que trabalham com comunicação digital a fim de 

descobrir como as empresas utilizam as mídias sociais. Além disso, pretendeu-se 

traçar um perfil de quem são esses profissionais, se as mídias sociais fazem parte 

do planejamento estratégico de comunicação e quais empresas já estão inseridas 

nesse ambiente. 

A comunicação digital já faz parte do planejamento estratégico para 70% dos 

entrevistados, enquanto 11% responderam que não ou que não sabem. 

Gráfico 1 - A comunicação digital faz parte do planejamento estratégico? 

 

Foi possível diagnosticar que apenas uma empresa não está inserida nas 

mídias sociais, enquanto 17% dos profissionais trabalham com perfis no Twitter, 

Facebook e Youtube, 14% trabalham com Twitter, Facebook, Youtube e uma quarta 

mídia social e 11% com Twitter e Facebook. 58% trabalham com Twitter e Youtube 

ou Twitter, Facebook, LinkedIn e Youtube ou Twitter, Facebook, LinkedIn, Google + 
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e Youtube ou Twitter, Facebook e Google + ou Facebook e Youtube. Esse dado 

mostra que as empresas estão preocupadas em se comunicar com os seus públicos 

de interesse, uma vez que estão inseridas nas mídias sociais. Nota-se ainda que o 

Pinterest e o Google + já estão sendo utilizadas no Brasil, o número é pequeno, mas 

relevante. 

Gráfico 2 - Em quais redes sociais a sua empresa está inserida? 

 

Alguns dados chamaram a atenção na pesquisa, uma vez que os 

departamentos de comunicação e marketing são responsáveis, na maioria das 

vezes, por cuidar das suas mídias sociais, fazendo com que o trabalho de uma 

agência terceirizada fique em segundo plano. 55% dos departamentos de 

comunicação e marketing são responsáveis por atualizar as suas mídias sociais, 

enquanto 14% trabalham com agência especializada, 6% dividem o trabalho 

internamente (nos departamentos de comunicação e marketing), 9% não contaram 

quem faz as postagens nos canais, 3% contratam um freelancer para fazer as 

atualizações, e com uma agência e 3% além de fazer o trabalho internamente e com 

uma agência, utiliza um terceiro meio. 
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Gráfico 3 - Quem faz as atualizações das mídias sociais? 

 

Porém, ao mesmo tempo em que os departamentos de comunicação e 

marketing são os grandes responsáveis por criar estratégias e conteúdos no 

ambiente digital, esse trabalho não é desenvolvido por RPs. 53% dos entrevistados 

responderam que os RPs não são responsáveis pelas atualizações, enquanto 14% 

respondeu que sim. 11% são jornalistas, 4% são publicitários e curiosamente 4% 

são da área de administração.  

Gráfico 4 - Qual é a formação do profissional responsável pelas atualizações? 
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Ao mesmo tempo em que a preocupação em estar no ambiente digital é 

crescente, 44% dos profissionais responderam que os perfis das empresas em que 

atuam são utilizados a fins institucionais ou institucionais + SACs. Esse dado mostra 

que infelizmente ainda não existe a preocupação em diferenciar os perfis, apenas 

3% possuem um perfil único e exclusivo para SAC. Assim, a estratégia de criar 

relacionamentos sólidos fica complicada, pois misturando um perfil institucional com 

um de SAC a comunicação se torna de mão única e as interações não se tornam 

“personalizadas”.  

Gráfico 5 – Os perfis são utilizados para fins institucionais ou para SAC? 

 

Por conta disso, apenas 17% dos profissionais utilizam ferramentas do CRM 

Social quando comparado aos 53% que não utilizam ou que não sabem responder. 

Além disso, 30% não conhecem nesse case de CRM Social, apenas 11% 

responderam que sim, citando o Ponto Frio, Walmart e o Ministério da Saúde.  
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Gráfico 6 – A empresa em que atua utiliza as ferramentas de CRM Social? 

 

Ao final da pesquisa, foi possível constatar que 67% dos entrevistados 

reconhecem a importância do papel do Relações Públicas frente às mídias sociais, 

destacando o seu papel estratégico em construir relacionamentos com os públicos 

de interesse das empresas. Mesmo que ainda a sua participação seja tímida e 

pequena, o seu papel é importantíssimo no ambiente digital e deveria ser utilizado 

cada vez mais. 

Gráfico 7 - Importância do RP 

 

 É nítido que as empresas estão se inserindo no ambiente digital, mas que, por 

outro lado, não sabem qual é o melhor profissional para realizar esse trabalho e nem 
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se ele deve acontecer dentro ou fora da organização. Com isso, alguns 

questionamentos começam a aparecer, como, por exemplo: Será que as empresas 

estão entrando nas redes sociais por modismo? Quem é o profissional mais 

capacitado para “cuidar” delas? 

Além disso, outro dado preocupante é o fato da maioria dos entrevistados não 

conhecerem um case de CRM Social para compartilhar. Como eles estarão aptos a 

desenvolverem estratégias eficazes sem ter um modelo do que é certo ou errado? 

Assim, o recomendável é que as empresas estudem essa prática, conheçam 

exemplos de sucesso e a partir daí criarem estratégias específicas para os seus 

produtos e serviços. Saber que o profissional de Relações Públicas é aquele que 

consegue pensar de forma mais estratégica do que os outros profissionais de 

comunicação, pode ser um bom sinal, mas é preciso colocar esse poder em prática 

e alinhado com os objetivos da comunicação digital.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve o intuito de entender como as empresas estão se 

comportando no ambiente digital, a partir do uso das ferramentas do CRM Social ou 

do SAC online. A princípio notou-se que as empresas brasileiras ainda utilizam de 

forma tímida o CRM Social quando comparado aos exemplos internacionais, mas 

que esse cenário está mudando, pois já é possível enxergar perfis separados 

(institucionais e SACs) e com linguagens (comunicações) diferentes.  

Aqui, os perfis institucionais e de SAC se mesclam, muitas vezes um único 

perfil é utilizado com essas duas finalidades. Embora, existam empresas que 

diferenciem os dois perfis e conseguem construir interações e fidelizar os seus 

públicos, como é o caso do Ponto Frio, Santander, Bradesco e a Knorr. 

 Por mais que o papel do Relações Públicas esteja diretamente ligado à 

construção de relacionamentos,  a partir da pesquisa realizada com 34 profissionais 

de comunicação, foi possível perceber, nestes resultados, que eles ainda não são os 

responsáveis por atualizar as mídias sociais das empresas em que atuam. Porém, a 

responsabilidade em manter as mídias sociais atualizadas ainda é dos 

departamentos de comunicação e marketing. 

 O desafio foi grande, pois devido aos avanços tecnológicos, a Internet teve a 

capacidade de aumentar a maneira como as organizações se comunicam com os 

seus consumidores. O surgimento das mídias sociais levou ao surgimento do CRM 

Social, que está possibilitando a conversa e a interação entre os públicos, fugindo da 

“robotização” dos SAC tradicionais. Ainda é importante ressaltar que mesmo no 

ambiente digital os SAC continuam padronizados, com discursos frios e formais, sem 

se preocupar em conhecer o seu consumidor.  
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 Por tudo o que foi exposto, sugere-se que àquelas empresas que possuem o 

intuito de adotar o CRM Social como uma ferramenta de comunicação e 

relacionamento no ambiente digital, conheçam quem são os seus consumidores 

para, assim, desenvolver um diálogo aberto e segmentado com eles. Para isso, 

propõem-se os seguintes passos: 

 Possua perfis distintos, um para assuntos institucionais e outro para SAC. 

Ambos se comunicam, uma vez que solicitações de SAC podem chegar ao 

perfil Institucional e vice-versa, porém cada um precisa ter conteúdos e 

objetivos diferentes; 

 Entenda quem é o seu público. Construa uma base de dados (mailing) de 

todos os seus seguidores e fãs, mapeando a sua idade, sexo, localidade, 

preferências, entre outros. Assim, será possível elaborar conteúdos 

específicos, seguindo a necessidade de cada um; 

 Desenvolva ações para cada tipo de consumidor. Além dele se sentir parte da 

empresa, ela, por sua vez, terá conhecimento do que agrada e do que não 

agrada cada seguidor e fã; 

 Converse diretamente com o seu público. Mescle postagens abrangentes com 

conteúdos segmentados, convidando-o a interagir com a empresa. Pergunte 

como ele está, se precisa de alguma coisa e questione o que a empresa pode 

fazer para melhorar a sua experiência com o produto e/ou serviço disponível; 
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 Faça seeding24 todos os dias. Procure potenciais consumidores e comece um 

diálogo com ele. É importante mensurar semanalmente quantos seguidores a 

marca conquistou depois deste trabalho; 

 Faça uma lista de quem são os influenciadores da sua empresa, ou seja, 

aquelas pessoas que mais falam da marca no ambiente digital, e desenvolva 

um relacionamento com eles, podendo, inclusive, trazê-los para o mundo 

online, fazendo uso das ações de marketing ou simplesmente convidando-os 

para conhecer a seda da empresa ou enviando produtos para que eles 

possam testá-los; 

 Responda todas as interações recebidas. Um simples “bom dia” pode fazer a 

diferença e conquistar um novo consumidor ou fidelizá-lo ainda mais. 

 Assim, no ambiente digital as empresas precisam criar estratégias e 

conteúdos relevantes para atrair a atenção dos seus clientes. Conquistando a 

atenção deles, é possível ganhar maior relevância, mais credibilidade, aumentar a sua 

visibilidade, compreender as necessidades dos consumidores e acima de tudo fidelizá-

los. Com isso, o CRM Social se mostra como uma estratégia de comunicação altamente 

eficaz para a construção de relacionamentos sólidos e duradouros.  

 

 

 

 

 

                                                 

24 Seedding é uma estratégia de comunicação (ouvir e conversar) utilizada para disseminar 

informações na internet para os públicos de interesse da empresa. 
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