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OS NOVOS
INFLUENCIADORES
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CONTEÚDO



Antes, durante e depois
Foi-se o tempo em que a mídia era  a única fonte

de informações sobre empresas, produtos e

serviços. Com o advento das redes sociais  e das

novas tecnologias da informação e

comunicação.

Com a proximidade entre empresas e  público,

as corporações perceberam que as redes sociais

são espaços para falar muito além do que

produtos. Elas constituem palcos para

relacionamentos, especialmente com os

chamados influenciadores digitais.

Pelo potencial que suas mensagens possuem de

rápida difusão entre  usuários de um grupo

específico (nicho), os influenciadores são os

alvos das novas estratégias de relacionamento

com a imprensa e nas mídias digitais.

Porém, não basta  apenas ter contato com quem

fala sobre sua marca só durante as crises. Antes

de estabelecer um relacionamento, é preciso

saber ouvir o público, mapear em que redes ele

mais atua, seus gostos e preferências. 

Para iniciar seu planejamento de conteúdo, é

preciso primeiro saber para quem sua

mensagem será direcionada, através de

monitoramento e pesquisas. Em seguida, sua

empresa passará a atuar mais fortemente com

mensagens dirigidas aos influenciadores, que

tem resultados mais efetivos do que conteúdos

genéricos.

Na hora de produzir conteúdo, não fale apenas

da sua marca, dê dicas, convide especialistas,

torne-se uma autoridade na sua área de

atuação, isso traz engajamento e previne crises!
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O desafio de lidar com clientes exigentes

Foi-se o tempo em que um cliente poderia ser

atendimento via carta ou somente por contato

telefônico. Com as novas tecnologias da

informação e comunicação, a proximidade

entre clientes e empresas aumentou e para

fidelizar, as marcas precisam ter canais de

comunicação abertos e disponíveis. Ninguém

mais aceita ser atendido separadamente por

chat, telefone ou presencialmente. Vivemos em

rede e na era do relacionamento!

De um um único meio de contato até o

atendimento multicanal, muito se evoluiu em

termos de softwares e ferramentas para gestão.

A filosofia omnichannel,  onde todos os canais

estão articulados em uma única interface,

mudou a forma de lidar com o cliente. Pra que

então ser atendido no facebook e depois ter que

refazer a reclamação no site, com um novo

protocolo?

Se a empresa tem 10 produtos, informações

sobre defeitos devem ser acessíveis para todos

que trabalham no atendimento e os bancos de

dados devem ser integrados..

Não tem nada pior que solicitar uma mudança

por um canal e depois continuar o atendimento

por outro e ver que as mídias não se falam. Para

um cliente atuante e ciente de seus direitos,

praticidade e eficiência são requisitos essenciais.

Ainda que os sistemas de inteligência de

marketing permitam direcionar os

atendimentos e criar perfis (clusters), é preciso

sensibilidade para entender que do outro lado

da tela também existe uma outra alma humana.

Em um ambiente comunicacional fluido, não há

razões para que entre os canais haja barreiras.
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Redes sociais e resgate do diálogo
Enquanto consumidores conscientes,

encaramos as redes sociais de forma menos

lúdica e cada vez mais como plataforma de

aproximação e relacionamento com marcas e

empresas. E na hora da crise, monitorar e saber

sobre o que seu cliente está reclamando é um

diferencial. Sem conhecer bem seu público, é

impossível ter uma resposta rápida, eficaz e

bem direcionada.A insatisfação de um cliente

prejudicado, quanto postada em uma rede

social, ganha, em questão de segundos, 

Após um primeiro encantamento com as mídias

para promover relacionamentos e utilizá-las

para divulgação de marcas e notícias

favoráveis, na era 1.0, chegou a hora das

empresas evoluírem a estratégia e encarar cada

vez mais estes espaços como plataforma de

atendimento às demandas de clientes cada vez

mais exigentes. 

São os crescentes desafios do marketing 3.0 ou

de relacionamento, como previu Kotler,

afirmando que cada vez mais as ações

comunicativas devem ter como alvo não

clientes, mas seres humanos em sua totalidade e

peculiaridades.

Quando uma empresa que se diz aberta e rápida

leva três dias para se pronunciar diante de uma

crise em rede a reputação é arranhada. Os

danos são prejudiciais à marca e é preciso

repensar estrategicamente os conteúdos e o

mapeamento dos influenciadores.

Ao adotar uma postura e criar perfis, as

empresas precisam entender que seu tempo de

produção de conteúdo é diferente no centro da

crise e que o silêncio de um consumidor

insatisfeito ganha corpo, alma e forma quando

encontra outros na mesma condição.
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