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INTRODUÇÃO

Figurando entre as principais estratégias de 
marketing digital do momento, as redes sociais 
podem sim ser usadas com o objetivo de aumentar 
as vendas, mas para isso passam pelo foco na 
melhoria do relacionamento com os clientes.

O detalhe é que, por mais que diversas novas 

funcionalidades tenham surgido nesses canais a fim 

de dar uma mãozinha para as vendas online, a gestão 

dessas plataformas ainda é considerada um desafio 

para muitos gestores. E foi justamente pensando nesse 

cenário que resolvemos preparar este e-book!

Montamos aqui um guia completo para ensiná-lo a 

gerenciar as redes sociais com foco no e-commerce. 

Acompanhando os próximos tópicos, você vai aprender:

» a selecionar as redes sociais certas

para sua loja virtual;

» sobre a importância de boas

ferramentas de automação;

» a usar os anúncios a favor das vendas;

» sobre oportunidades de atendimento

ao cliente nessas plataformas;

» sobre monitoramento de dados e KPIs estratégicos.

Pronto para tornar o gerenciamento das redes sociais do seu 

e-commerce mais eficiente e gerar melhores resultados em

vendas e relacionamento para sua marca? Então boa leitura!

http://escoladeecommerce.com/
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SELECIONE AS REDES SOCIAIS CERTAS

A seleção das redes sociais em que a marca vai 
atuar é o primeiro passo para o desenvolvimento 
de uma estratégia bem-sucedida. E se você 
acha que estar presente em todas as redes é a 
melhor opção, chegou a hora de mudar seus 
conceitos. Entenda desde já que quantidade 
nem sempre significa qualidade.

Em vez de se desdobrar para marcar presença em diversas 

mídias que trazem pouco (ou às vezes nenhum) retorno 

para o e-commerce, concentre sua estratégia naquelas 

soluções que proporcionam resultados mais sólidos, 

permitindo que o investimento tenha um retorno real, 

mensurável. Para definir em quais redes sociais a marca 

estará presente, alguns fatores devem ser analisados com 

cuidado. Continue acompanhando para conhecê-los!

http://escoladeecommerce.com/
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SELECIONE AS REDES SOCIAIS CERTAS

Além de pesquisas de satisfação, as redes 

sociais são canais mais que frutíferos para 

conhecer o comportamento de compra     

do público.

Para tanto, mantenha-se atento às 

interações, às respostas e aos comentários 

dos usuários para compreender qual é seu 

perfil predominante e suas características 

mais recorrentes.

Com essas informações em mãos, os 

gestores podem analisar quais redes sociais 

são mais frequentemente usadas pelos 

clientes e, assim, mais relevantes para eles 

durante o processo de compra.

PERFIL DO CLIENTE

No marketing digital, a criação de buyer 

personas é simplesmente essencial para 

compreender melhor os objetivos, as 

motivações, os receios e o comportamento 

em geral dos consumidores. Basicamente, 

a persona é uma representação 

semificcional do cliente ideal do negócio.

Conhecendo melhor as características e 

expectativas do cliente do e-commerce, é 

possível traçar um plano estratégico para 

realmente impactá-lo. É preciso mostrar 

relevância a fim de diminuir os atritos 

na comunicação e, consequentemente, 

aumentar as chances de sucesso.

http://escoladeecommerce.com/
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SELECIONE AS REDES SOCIAIS CERTAS

» o Twitter é voltado para conversas rápidas e diretas;

» o Instagram e o Pinterest focam em imagens de

qualidade e atrativas;

» o YouTube é relevante para quem produz vídeos e

conteúdos interativos;

» o Facebook tem como objetivo entregar histórias

relevantes para os usuários.

Que tal conhecer algumas especificidades das plataformas mais 

populares para já ir pensando no que é melhor para sua loja? 

Confira:

OBJETIVO DA ESTRATÉGIA

Outro aspecto determinante para escolher as redes 

sociais que devem estar no escopo da loja virtual 

se refere aos objetivos da estratégia da marca.

Se sua meta é vender no modelo B2C, por exemplo, o 

LinkedIn provavelmente não será uma opção relevante. 

Da mesma forma, se o negócio não foca em imagens, o 

Instagram e o Pinterest podem ser escolhas insuficientes.

É essencial, portanto, alinhar as características 

da rede com os objetivos da presença 

online para ter bons resultados.

http://escoladeecommerce.com/
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

A automação no marketing de redes 
sociais usa ferramentas para aumentar a 
produtividade da equipe, reduzindo esforços 
manuais no gerenciamento desses canais.

AGENDAMENTO DE PUBLICAÇÃO

O agendamento de publicações em redes sociais 

diversas, como Facebook, Twitter, Google+, 

Pinterest, Instagram e outras, é um recurso básico 

disponível em quase todas as ferramentas de 

automação para essas plataformas.

Por semana, quinzena ou mês, é possível agendar 

data e hora das publicações, reduzindo o tempo e o 

esforço necessários para a tarefa.

Algumas ferramentas ainda apresentam relatórios 

com os horários de maior interação do público para 

que a marca realize suas postagens em horários 

mais relevantes para os usuários.

Dessa forma, é possível ter um número menor de 

colaboradores responsáveis pelas mídias sem por 

isso diminuir da qualidade da estratégia.

Diversos processos podem ser automatizados 

de forma a facilitar o trabalho e torná-lo                 

menos burocrático.

Entretanto, é necessário saber o que automatizar 

para alcançar um bom fluxo e resultados mais 

vantajosos de acordo com a estratégia do negócio.

http://escoladeecommerce.com/
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

INTERAÇÃO COM USUÁRIOS

A interação automática é uma forma de 

economizar tempo e não deixar usuários 

sem resposta. Mas atenção: esse recurso 

deve ser usado com cautela para não 

causar equívocos ou mal-entendidos 

nas interações. Já imaginou se o sistema 

manda um emoji feliz para um comentário 

criticando o e-commerce?

O que você tem que entender aqui é que 

a automação ajuda a diminuir o tempo 

de resposta para o público, melhorando 

assim a interação e a experiência de 

relacionamento com os usuários. 

http://escoladeecommerce.com/
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

MENSURAÇÃO DE ALCANCE

Algumas ferramentas de mídias sociais permitem 

conhecer melhor os dados demográficos dos 

usuários que interagem com a marca, assim como 

apresentam resultados mais consistentes sobre 

dias e horários de maior interação e perfil dos 

seguidores.

Com essas informações em mãos, é possível 

desenvolver uma estratégia de publicação 

muito mais interessante para os consumidores, 

sempre levando em conta aqueles períodos de                    

maior movimentação.

http://escoladeecommerce.com/
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INVISTA EM UMA BOA FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO

EMISSÃO DE RELATÓRIOS

Outro tipo de recurso disponível em 

ferramentas de automação de redes sociais 

é a emissão de relatórios mais completos, 

que contribuem enormemente para 

compreender os pontos fortes e fracos       

da estratégia.

Deve-se analisar os principais KPIs 

indicados nesses relatórios para 

determinar qual tem sido o real retorno 

sobre o investimento das soluções de 

mídias sociais.

Devido a essas e tantas outras 

facilidades, os profissionais 

responsáveis pela gestão das redes 

têm mais tempo para se dedicar aos 

objetivos estratégicos do negócio, não 

ficando sobrecarregados com tarefas 

mecanizadas.

O aumento da produtividade da equipe 

é um benefício direto do investimento        

em automação.

http://escoladeecommerce.com/
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SAIBA USAR OS ANÚNCIOS A SEU FAVOR

Ainda que alcançar resultados orgânicos seja 
muito importante para o e-commerce, as redes 
sociais têm tornado os anúncios cada vez mais 
essenciais para promover engajamento entre 
clientes e marcas. Então que tal investir para 
alavancar sua relevância nesses canais?

Por meio de anúncios e recursos para impulsionar as postagens, 

a marca se torna mais conhecida entre pessoas com um perfil 

previamente estabelecido. Também é possível aumentar o 

engajamento e a amplitude do alcance do e-commerce.

O detalhe é que cada rede social tem especificidades sobre 

o tipo de publicação e de anúncio que vai gerar uma maior

adesão do público. Obviamente, assim, é importante considerar

esses fatores antes de fazer qualquer investimento.

http://escoladeecommerce.com/
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SAIBA USAR OS ANÚNCIOS A SEU FAVOR

TWITTER

O Twitter exige um investimento 

mensal elevado para anunciar.

O modelo de compra é por Custo 

Por Engajamento (CPE), sendo 

usado para expandir o alcance da 

marca com foco principalmente em 

tópicos de interesse.

FACEBOOK

O Facebook permite investimentos 

a partir de 1 real por dia, sendo 

possível escolher 3 modelos de 

compra: Custo por Clique (CPC), 

Custo Por Mil impressões (CPM) 

e Custo Por Aquisição (CPA).               

Para o gerenciamento, usa-se o 

Facebook Ads.

http://escoladeecommerce.com/
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SAIBA USAR OS ANÚNCIOS A SEU FAVOR

INSTAGRAM 

A experiência de anúncios no 

Instagram se confunde com a 

própria experiência da rede social. 

Nesse canal, os anúncios são mais 

recentes, mas acessíveis para 

médias e grandes marcas. Pode-

se usar o mesmo gerenciador do 

Facebook.

LINKEDIN

Com um custo elevado para 

anunciar, mas uma segmentação 

mais eficiente para negócios B2B, 

o LinkedIn é bastante oportuno para

empresas nesse formato.

O gerenciamento é realizado pelo 

LinkedIn Ads.

http://escoladeecommerce.com/
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SAIBA USAR OS ANÚNCIOS A SEU FAVOR

YOUTUBE

Essa rede social é bem útil para a 

divulgação da marca e a geração de 

leads, sendo o modelo de compra 

o Custo Por Visualização (CPV) e

o gerenciamento feito pelo Google

AdWords.

Quaisquer que sejam as redes sociais 

que farão parte do escopo do negócio, 

a segmentação do público-alvo é 

fundamental, pois tem grande influência 

na taxa de conversão. Quanto mais 

segmentada for a campanha, mais os 

anúncios serão exibidos e impactarão 

usuários alinhados com o negócio.

No fim das contas, ao aumentar a 

precisão de seus anúncios, a empresa tem 

um retorno maior sobre o investimento.

http://escoladeecommerce.com/
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TRANSFORME AS REDES EM CANAIS DE ATENDIMENTO

O Brasil é um dos campeões mundiais no uso de 
redes sociais, sabia? O Facebook, por exemplo, 
tem mais de 62 milhões de usuários no país, 
enquanto no LinkedIn são mais de 20 milhões. 
Isso sem contar que os brasileiros estão entre os 
que mais usam o Instagram e o Twitter.

Aí a lógica fica fácil: se os consumidores estão nesses 

canais, as empresas também precisam estar! Esses são 

espaços nos quais os clientes estão presentes de forma 

mais ativa, praticamente canais preferenciais para a 

solução de problemas. Não faz sentido não aproveitar!

Para que as redes sociais possam ser usadas como canais 

de atendimento ao cliente de forma eficaz, entretanto, 

alguns cuidados devem ser tomados. Fique de olho!

http://escoladeecommerce.com/
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TRANSFORME AS REDES EM CANAIS DE ATENDIMENTO

ALINHAR A COMUNICAÇÃO

O primeiro passo para que as redes sociais 

funcionem como meios de atendimento ao 

cliente é alinhar a comunicação desse canal 

com a de outros. Pense bem: se um usuário 

tem uma dúvida, a resposta por telefone e 

pela mídia social não podem ser divergentes.

Além das soluções serem todas alinhadas, 

a linguagem usada também diz 

muito sobre a marca. Pensando nisso, 

portanto, o estilo deve ser respeitado 

independentemente do canal usado.

DEFINIR QUANDO RESPONDER

Além de saber o que responder, nas redes 

sociais também é necessário definir 

quando é relevante dar uma resposta.

Usuários que publicam SPAM nos 

comentários, por exemplo, não 

devem ter a atenção da marca.

Por sua vez, quem faz uma reclamação 

ou sugere melhorias deve ser 

respondido agilmente para mostrar 

que a solicitação foi ouvida.

http://escoladeecommerce.com/
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TRANSFORME AS REDES EM CANAIS DE ATENDIMENTO

Para que a empresa efetivamente use as 

redes sociais como canais de contato, ela 

deve ser capaz de solucionar problemas 

por lá. Se um cliente tem uma demanda de 

estorno, por exemplo, nada de solicitar que 

ele entre em contato com a empresa por 

e-mail ou telefone para resolver a questão!

Anote aí: as redes sociais devem ser 

usadas como formas de atendimento 

completas, incluindo resolução 

de problemas mais sérios.

Só assim é que os clientes sentirão 

que a opção é efetiva, suficiente.

Realizar um atendimento de qualidade 

usando as redes sociais permite que a 

marca se aproxime da audiência, tenha 

uma melhor reputação online e agilize 

a comunicação com os consumidores, 

inclusive facilitando feedbacks.

Viu como as vantagens são várias quando 

você executa a solução com eficiência?

FOCAR NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

http://escoladeecommerce.com/


MONITORE RESULTADOS E TENHA KPIS ESTRATÉGICOS



23

MONITORE RESULTADOS E TENHA KPIS ESTRATÉGICOS

Em qualquer estratégia de marketing 
digital, o acompanhamento de KPIs 
estratégicos é fundamental para alcançar 
bons resultados e melhorar o processo, 
promovendo uma evolução constante.

Basicamente, os Key Performance Indicators 

(KPIs) são indicadores que devem estar 

relacionados com os objetivos do negócio, 

sendo determinados a partir de uma análise 

mais ampla sobre a estratégia de longo prazo. 

Focando nas mídias sociais, identificamos 

aqui 5 KPIs que podem ser acompanhado                                                              

Veja só!

http://escoladeecommerce.com/
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MONITORE RESULTADOS E TENHA KPIS ESTRATÉGICOS

TAXA DE ENGAJAMENTO

A taxa de engajamento mostra não só 

quem está falando sobre a marca, mas 

ainda as conversões realizadas. Com essa 

métrica, é possível acompanhar todas as 

interações realizadas entre e-commerce e 

clientes, de curtidas e compartilhamentos 

a cliques e comentários

TRÁFEGO

No caso de uma loja virtual, essa métrica é 

absolutamente essencial, pois demonstra 

a capacidade da marca de engajar e 

converter clientes, direcionando-os para 

um espaço de vendas ou de informação 

próprio — como o blog

ALCANCE

O alcance é uma métrica que pode 

ser ampliada com facilidade caso haja 

um investimento maior em anúncios e 

publicações impulsionadas. Apesar de 

poder ser confundida com uma métrica 

de vaidade, ajuda a identificar o potencial 

de crescimento da empresa ao mostrar 

quantas pessoas tiveram contato com 

a página mesmo sem interações.

VALOR DA PROPAGANDA

Com essa métrica, o e-commerce pode 

fazer uma estimativa do quanto custa 

cada divulgação, estipulando quanto 

precisa ser investido para converter.

http://escoladeecommerce.com/
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MONITORE RESULTADOS E TENHA KPIS ESTRATÉGICOS

TEMPO DE RESPOSTA

Essa métrica tem ficado mais relevante 

conforme as redes sociais passam a ser 

usadas como canais de atendimento ao 

cliente. Afinal, considerando um atendimento 

eficaz e que proporciona uma boa 

experiência ao usuário, o tempo de resposta 

definitivamente não pode ser elevado.

A definição de KPIs é um aspecto 

importante para o desenvolvimento da 

estratégia de redes sociais do e-commerce.       

Se o objetivo é melhorar o atendimento 

ou vender mais, as métricas devem 

indicar e ajudar a alcançar esses 

objetivos, direcionando adequadamente 

investimentos e melhorias.

http://escoladeecommerce.com/
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CONCLUSÃO

O uso das redes sociais é 
fundamental para uma estratégia 
eficiente de marketing digital. 
Entretanto, a solução tem 
peculiaridades que devem ser 
compreendidas pelos gestores o 
quanto antes.

E como cada canal tem uma    

especificidade para a execução 

da campanha, não é nada eficiente 

estar em todas as mídias ao mesmo 

tempo para alcançar o público. 

A presença nas redes sociais deve 

considerar o perfil do público e 

os objetivos do e-commerce. 

Assim será possível identificar quais 

mídias são mais relevantes. Cada vez 

mais, as redes sociais se transformam 

em canais de atendimento eficazes. 

E isso vale principalmente para 

o cliente do e-commerce!

Portanto, desenvolver uma estratégia 

considerando esse fator tornará 

a marca mais competitiva e 

relevante para a audiência.

Preparado para desenvolver uma 

estratégia completa de gerenciamento 

das redes sociais para sua loja virtual? 

Então mãos à obra e bom trabalho!

http://escoladeecommerce.com/
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