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vWEBMARKETING



   As redes sociais mudaram a maneira como as empresas se 
posicionam no mercado. O digital se tornou essencial na 
estratégia da marca para estreitar o relacionamento com o 
consumidor e com isso alavancar o seu negócio.
    Para atingir bons resultados é importante entender a reputação 
online da sua marca e qual é a percepção do seu consumidor 
diante da mesma. Uma maneira de se obter tais informações é 
através do monitoramento de redes sociais. Nesse processo é 
possível analisar como os concorrentes estão se posicionando, 
conhecer melhor os hábitos e desejos do seu público e otimizar 
suas ações.

A importância do monitoramento de redes sociais.



De acordo com pesquisa realizada pela eMarketer em 2017:
●No mundo todo, uma em cada três pessoas utilizaram alguma 

rede social,
●Isso representa que cerca de 2,48 bilhões de pessoas fazem 

parte de uma – ou mais – mídia social,
E no Brasil, os números mostram que as redes sociais estão 
muito presentes na rotina das pessoas. No ranking de 2017 
que relacionada o tempo que os internautas passam nesses sites, 
o Brasil ficou em segundo lugar, sendo desbancado apenas pela 
Filipinas. Em nosso país, os usuários passam em média 
3h45min online diariamente nas mídias sociais.

Além disso, as redes sociais fazem parte de muitas relações, seja 
pessoais ou de trabalho. Ou seja, se a sua empresa ainda não 
investe nas redes sociais, esse é o momento de entrar com tudo, 
e ainda alavancar as vendas.

Por que investir no gerenciamento de redes sociais?

https://www.emarketer.com/


Como criar valor através do monitoramento de redes 
sociais?

    Um fator muito importante para quem trabalha com 
posicionamento de marca no meio digital é atentar-se ao teor 
dos comentários. Além disso, é imprescindível responder com 
agilidade e buscando entregar um valor para quem interagiu 
com a marca. Abaixo alguns exemplos do que é possível 
extrair a partir de um bom monitoramento de redes sociais.



1 – Conhecimento sobre o público da marca

   Os comentários e mensagens privadas são um material riquíssimo 
para compreender comportamentos dos potenciais clientes das marcas. 
O que eles perguntam? Quais são suas principais dúvidas ou 
reclamações? Que tipo de conteúdo e formato mais agrada sua 
audiência? Um bom monitoramento de redes sociais pode responder à 
estas perguntas e conseguir criar ações a partir disso. Por exemplo, ao 
notar uma série de perguntas frequentes em uma rede social, pode-se 
criar uma estratégia de conteúdo que contemple educar 
constantemente o público sobre essas questões. Além disso, ações que 
norteiem a empresa podem ocorrer após ouvirem uma série de 
feedbacks que o público repassa, resultando em melhorias de 
atendimento, procedimentos da empresa, entre outras interações que 
ocorrem fora das redes sociais.



2 – Venda e relacionamento através do monitoramento

  Outro ponto importante no monitoramento de redes sociais é 
efetivamente criar vínculos com a sua audiência, de forma que ela 
entenda que a marca tem credibilidade e está genuinamente 
interessada em dialogar nas redes sociais. Dessa forma, cria-se um 
verdadeiro relacionamento e pode-se tirar várias interações futuras que 
gerem vendas diretas para a marca.
   Cada vez mais os consumidores estão se atentando para pesquisar 
sobre a reputação da marca antes de realizar compras. Dessa forma, 
ao entrar em uma rede social e perceber que a marca resolve os 
problemas, atende prontamente seu público e está disposta a auxiliar 
seus clientes, cada vez mais pessoas poderão ser influenciadas por 
esse viés de credibilidade.



Ferramentas de monitoramento de redes sociais

   
    Os clientes nem sempre vão falar tudo diretamente para    
você. Então como descobrir o que estão falando? É aí que 
uma boa ferramenta de monitoramento de redes sociais 
entra. Fazendo a escolha certa, é possível saber o que estão 
falando de positivo e negativo da sua marca, mesmo quando 
não incluem o seu usuário da rede social.
  Vamos apresentar então dicas de ferramentas de 
monitoramento de redes sociais para sua empresa. 



Confecção e Manutenção de Site, Blog, Instagram e 
Página no FACEbook.

“As suas mídias digitais, uniformizadas com a sua 
identidade visual, de fácil manuseio, com textos 

informativos e revisados”



Confecção de POST, postagem simples sem custo ou 
impulsionada paga, nas Mídias Sociais.

“O dia a dia do seu empreendimento e os acontecimentos 
merecem divulgação com textos significativos e 

impactantes”



Criação de LOGOmarcas.

“O LOGO resume o que é a empresa e facilita a 
identificação para o cliente, é a sua marca”



Vídeos em sistema Lives.

“Os vídeos hoje são hábitos porque é uma 
comunicação fidedigna e viva, atraem todas as 

atenções”



Monitoramento das Redes Sociais.

“Observar o que a sua empresa está postando e 
o que os seus clientes estão dizendo é 

fundamental para a administração do marketing”



Promoção.

*Organização de eventos mensais INTERNOS 
(Culturais/Comerciais/Científicos) e EXTERNOS (Lazer - 
Passeios - Turismo), para aproximação e fidelização de 
clientes, networking e relacionamento com o Trade de 
Turismo.

*Telemarketing.

*Visitas a clientes potenciais.



Eventos 
organizados para 
promover 
empresas.



Agência de Turismo e Viagens.

*Receptivo no aeroporto/rodoviária, atenção às 
passagens e reservas, indicação de serviços, 
organização de passeios - city tour/Ecoturismo e turismo 
em localidades próximas.



Serviços de 
receptivo.



Gestão Ambiental.

*Economize bens, recursos patrimoniais e naturais, tenha 
melhor custo-benefício e pratique sustentabilidade.



Ensino, Treinamento e Supervisão.

*Elaboração, apostilamento e aplicação de cursos 
específicos, de acordo com perfil dos colaboradores e 
necessidades do hotel;

*Treinamento prático para aperfeiçoamento da teoria;

*Supervisão técnica para análise da qualidade dos 
serviços e indicação de novo ensino e ou novo 
treinamento.



Trabalhos 
realizados na 
rede hoteleira.



Contrato de prestação de serviços, sem vínculo 
empregatício, via CNPJ, com N.F., incluso despesas 
profissionais. Apenas 01 contrato exclusivo por categoria.

Demais Serviços, a combinar mediante projetos 
específicos. Consulte-nos

PROPOSTA comercial.



Currículo e Experiência.

Prof. Me. Munier Abrão Lacerda
(67) 9.9613-3135
E-mail: munamundi@gmail.com
Campo Grande 

TÌTULOS ACADÊMICOS:
-Bacharel em Turismo (IESF), leia-se LOGÌSTICA.
-Pós-graduado em Turismo e Lazer (UCDB), leia-se ORGANIZAÇÃO de EVENTOS
-Guia de Turismo (Min. Turismo), leia-se HOSPITALIDADE e LIDERANÇA
-Biólogo (UFMS), leia-se SAÚDE e HIGIÊNE
-Pós-graduado em Meio Ambiente (UNIDERP), leia-se GESTÃO AMBIENTAL
-Mestrado em Desenvolvimento Local (UCDB), leia-se COMUNIDADE EMPRESA 
PRODUTIVA

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS:
-Webmaster e Web designer.
-Professor de Turismo, Hotelaria e Eventos (IESD).
-Assessor de Diretoria, Promotor, Instrutor ou Gerente de Contas dos Hotéis Exceler Plaza, 
Mohave e Ipê em CG/MS e Princesa do Apa em BV/MS.

-Recepção em Inglês intermediário e Espanhol básico.
-Organizador de Eventos.
-Vivência junto à serviços de Buffet


