
Redes Sociais para os negócios

Dentre as estratégias de marketing digital, uma que você não pode deixar de fora das ações digitais de 
sua empresa/negócio são as interações nas redes sociais. Hoje em dia, quase todas as pessoas e 
empresas estão conectadas por meio delas.
As mais usadas na atualidade são: Instagram, Facebook e LinkedIn. Cada rede social tem sua particula-
ridade e foco em uma �nalidade, como vemos abaixo: 

Instagram: é uma das redes sociais que mais cresce atualmente. O Brasil ocupa um lugar de destaque 
entre os países que mais usam a rede e a utilizam para fazer seu marketing. O Instagram é extrema-
mente fácil de usar, apenas tirar uma foto, postar e responder os comentários de maneira atenciosa.

Facebook: tem um enorme potencial para negócios, pois é possível fazer páginas empresariais, 
anúncios pagos segmentados, permite o engajamento com sua audiência e um contato direto com 
ela. 

Linkedin: é uma rede social que teve expressivo crescimento nos últimos anos. A rede social é focada 
principalmente em pro�ssionais e empresas. Hoje já conta com mais de 380 milhões de usuários 
ativos. Quando falamos de marketing nas redes sociais, é impossível deixar de lado o Linkedin. Seja 
para fazer negócios, promover sua marca ou mesmo se posicionar como referência de alguma área ou 
assunto. Se sua empresa é B2B, você não pode nem cogitar a possibilidade de não estar presente e 
atuando nessa rede. Hoje em dia o Linkedin atua como uma rede de networking, não sendo bem 
aceito conteúdos que não dizem respeito ao mundo empresarial. Ali são abordados temas como 
contratação, produtividade, RH, empreendedorismo, entre outros e se você tem qualquer coisa a dizer 
esteja preparado. O Linkedin permite curtidas, comentários e compartilhamentos, mas a grande 
sacada é ver o que está sendo acessado e falado pela sua rede. Quais os assuntos? Quais as empresas? 
Quais as pessoas chave?

Para que o Linkedin é usado?

O Linkedin é usado para quatro grandes tópicos e sua empresa pode se bene�ciar de cada um deles:

Agora que você sabe um pouco mais sobre a intencionalidade de cada uma delas, que tal pesquisar as 
redes sociais de empresas que você gosta/admira para se inspirar a montar ou melhorar a do seu 
próprio negócio?

Se conectar com outros pro�ssionais – se posicionar como referência em um assunto e 
vincular isso à sua empresa/marca;

Se conectar com marcas e empresas que lhe interessam.

Obter informações por meio de notícias e artigos – você deve estar lá ouvindo o que eles 
querem e produzindo conteúdo para entreter e ajudá-los. Mais uma chance de se posicionar 
em algo;

Encontrar oportunidades de trabalho – você pode ser achado e achar seu próximo colabora-
dor lá;


