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Esta pesquisa busca traçar o cenário de interatividade organizacional com 

públicos estratégicos a partir de plataformas sociais digitais, com vistas a 

identificar os efeitos do uso de tecnologia para processos colaborativos 

mais eficazes, e os entraves neste panorama.   

 

Entre os pontos enfocados, estão infraestrutura disponibilizada, interfaces 

de acesso, regramento de uso, conteúdo e suas variações de formato, 

potencial de articulação e pertencimento, apoio à produtividade e 

levantamento das vantagens e desvantagens. 

 

A coleta de dados ocorreu entre 06 de fevereiro e 28 de março de 2014, 

por meio de autopreenchimento em sistema on-line. A amostra é não-

probabilística por conveniência. 
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Participaram 53 organizações associadas à Aberje, de diversos 

segmentos e setores da economia e classificadas entre as 1.000 Maiores 

Empresas do Brasil, de acordo com a revista Valor Econômico. 

Estas organizações somam, em dados obtidos até 28 de março de 2014: 

  mais de 18 milhões de fãs no Facebook, 

  mais de 340 mil seguidores  no Twitter 

  mais de 62 mil inscritos nos seus canais no YouTube 
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Públicos estratégicos priorizados  pelas organizações para 
relacionamento através dos espaços corporativos em redes 
sociais digitais: 

Uso de espaços corporativos 
em redes sociais digitais pelas 
organizações: 

1º (247) - Clientes 
2º (242) - Funcionários 
3º (224) - Comunidade 
4º (210) - Imprensa 

Há menos 
de 1 ano

7%

Entre 1 e 3 
anos
43%

Entre 3 e 5 
anos
21%

Há mais de 
5 anos

8%

Não há uso
21%

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em 
primeiro lugar são mais valorizadas do que as seguintes e assim sucessivamente. 

247 242
224

210 202

150 139
127

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5º (202) - Formadores de opinião   
6º (150) - Fornecedores/ revendedores 
7º (139) - Acionistas   
8º (127) - Governo   

79% dos part ic ipantes usam 
espaços corporativos em redes 
sociais digitais, sendo que 50% 
estão usando há menos de 3 anos. 
Os principais públicos estratégicos 
p r i o r i z a d o s s ã o : C l i e n t e s ; 
Funcionários; Comunidade, 
Imprensa e Formadores de 
opinião. 
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As plataformas mais utilizadas pelas organizações são os canais de vídeo (95,2%), os perfis em 
microblogging (92,5%), as fanpages em facebook (87,8%) e os espaços de discussão em 
redes profissionais (78,0%). 

As plataformas menos utilizadas são: os grupos fechados no facebook (80,5%), as redes no google 
(75,6%) e o compartilhamento de conteúdo de apresentações (69,0%). 

Plataformas de mídia social utilizadas pelas organizações para público interno e/ou externo 

22,5%

4,8%

4,8%

11,9%

7,5%

2,4%

7,3%

2,4%

2,4%

23,8%

42,9%

2,5%

45,2%

26,2%

9,5%

57,5%

48,8%

4,9%

14,6%

51,2%

17,5%

45,2%

23,8%

9,5%

27,5%

36,6%

7,3%

7,3%

24,4%

16,7%

7,1%

57,5%

4,8%

45,2%

69,0%

7,5%

12,2%

80,5%

75,6%

22,0%

59,5%

50,0%

Blog corporativo

canais de vídeo

álbuns de fotos

compartilhamento de conteúdo 
de apresentações

perfis em microblogging

fanpages em Facebook

grupos fechados no Facebook

redes no Google

espaços de discussão em redes 
profissionais

redes privadas de construção 
coletiva

comunicação instantânea por 
texto, voz e/ou vídeo

Público Interno

Público Externo

Ambos

Nenhum
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Posição em relação ao acesso a espaços 
corporativos em redes sociais digitais no 
ambiente de trabalho 

Os argumentos, por ordem de importância, que são 
apresentados para ser favorável ao acesso a espaços 
corporativos em redes sociais digitais no ambiente de 
trabalho são: 

1º(158)  Permite estar por dentro do que é falado sobre a 
empresa na web 

2º (151)  Facilita a comunicação e socialização entre 
funcionários 

3º (131) Colabora com networking entre profissionais e com 
geração de novos negócios para a empresa 

4º( 67 )  Ajuda a aliviar o stress do dia a dia por manter as 
pessoas conectadas com amigos e familiares 

5º ( 30 )  Constitui-se em ferramenta de trabalho para as 
várias áreas, promovendo a socialização da 
informação 

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em 
primeiro lugar são mais valorizadas do que as seguintes e assim sucessivamente. 

93% dos participantes são favoráveis 
ao acesso a espaços corporativos em 
redes sociais digitais no ambiente de 
trabalho e os principais argumentos para 
essa posição são: “Permite estar por 
dentro do que é falado sobre a 
empresa na web” e “Facilita a 
comunicação e socialização entre 
funcionários” 

158 151
131

67

30

0 1 2 3 4 5 6

Sou 
favorável

93%

Sem 
opinião 
formada

7%
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Os argumentos, por ordem de importância, que podem ser 
apresentados para ser contrário ao acesso a espaços corporativos em 
redes sociais digitais no ambiente de trabalho são:  

1º (216)  Aumenta o risco de exposição indevida da marca através de 
pronunciamentos indevidos de funcionários que não estão 
autorizados a falar em nome da empresa  

2º (199)  As pessoas não conseguem separar o uso pessoal do uso corporativo, 
perdendo muito tempo com assuntos pessoais 

3º (190) Facilita o vazamento de informações confidenciais para pessoas 
indevidas 

4º (148) Fazem uma exposição pessoal das pessoas inadequada ao ambiente 
de trabalho   

5º (130)  Afasta as pessoas de um contato pessoal real mais produtivo e social 

6º (107)  Fonte de informação desnecessária e irrelevante para o trabalho   

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em 
primeiro lugar são mais valorizadas do que as seguintes e assim sucessivamente. 

Embora 93% sejam 
favoráveis ao acesso a 

espaços corporativos em 
redes sociais digitais no 
ambiente de trabalho, o 

argumento que acreditam ser 
o principal para ser contrário 

à essa prática é que: 
“Aumenta o risco de 

exposição indevida da 
marca através de 
pronunciamentos 

indevidos de funcionários 
que não estão 

autorizados a falar em 
nome da empresa“. 

216
199 190

148
130

107

0 1 2 3 4 5 6 7
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As atividades de mídia social 
nas organizações são realizadas 
por meio de 

As funções relacionadas a espaços corporativos em redes sociais 
digitais terceirizadas pelas organizações são: 

Estrutura 
interna
31%

Estrutura 
externa

12%

Ambas
57%

78,6%

52,4% 50,0%

11,9% 9,5%

Monitoramento / 
acompanhamento 
e elaboração de 

relatórios

Marketing / 
promoções

Oferta de conteúdo 
informativo

Estudando a 
terceirização de 

funções de mídia 
social

Não terceiriza 
qualquer função de 

mídia social

A maioria dos 
participantes (57%) 
utiliza estrutura interna e 
externa para a realização 
das atividades relativas à 
mídia social. 
Entre as atividades 
realizadas por estrutura 
externa destacam-se: 
“o monitoramento e 
elaboração de 
relatórios”, “o marketing 
e promoções” e a 
“oferta de conteúdo 
informativo”. 

9	  



Comuni-
cação
59%

Marketing
29%

Outra
12%

A área diretamente 
responsável pelas 
atividades de mídia 
social nas organi-
zações é: 

O nível hierárquico da área gestora ou 
diretamente responsável pelas atividades 
de mídia social é: 

Total de funcionários diretamente 
responsáveis pe la rea l ização de 
atividades nos espaços corporativos em 
redes sociais digitais 

1 entre 2 e 3 entre 4 e 5 mais de 5

9,5%

57,1%

14,3%
19,0%

Dir. Ger. Superv. Coord. Outro

28,6%

42,9%

4,8%

11,9% 11,9%

Na maioria dos participantes (59%), a 
área de Comunicação é a 
responsável pelas atividades de mídia 
social na organização. 
A área gestora das mídias sociais tem 
nível executivo (28,6% tem nível de 
diretoria e 42,9% tem nível de 
gerência) e contam com um total entre 
2 e 3 funcionários. 
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até R$ 
100m
7%

de R$ 100m 
a R$ 300m

29%

de R$ 300m 
a R$ 500m

5%

de R$ 500m 
a R$ 700m

9%

de R$ 700m 
a R$ 1mm

5%

de R$ 1mm 
a 2mm

7%
Não tem 

específico
12%

Não 
podemos 

revelar
26%

Orçamento anual médio dedicado a 
atividades em espaços corporativos em 
redes sociais digitais: 

Menos de 
10%
38%

Entre 
10,1% e 

30%
10%

Entre 
30,1% e 

50%
12%

Entre 
50,1% e 

80%
14%

Mais de 
80%
19%

Não têm 
acesso

7%

Percentual, em relação ao número total, de funcionários nas 
organizações, que têm acesso sistemático a espaços 
corporativos em redes sociais digitais no horário de trabalho: 

Importância da mídia social em termos de 
cumprimento dos objetivos de negócios das 
organizações: 

Essencial
12%

Muito 
Importante

29%Importante
45%

Pouco 
importante

12%
Irrelevante

2%

Mesmo que 79% dos participantes usem de 
espaços corporativos em redes sociais digitais, 
em 45% deles os funcionários não têm 
acesso ou menos que 10% dos 
funcionários têm acesso no horário de 
t raba lho . O o rçamen to des ignado 
especificamente para a área situa-se entre R$ 
100.000,00 e R$ 300.000,00 ao ano para 
29% dos participantes e 74% acreditam na 
importância da mídia social para o 
cumprimento dos objetivos de negócios da 
organização. 
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Principais finalidades, por ordem de prioridade, com que as organizações 
utilizam espaços corporativos em redes sociais digitais: 

1ª (489) - Consciência e engajamento da marca 

2ª (408) - Relacionamento com clientes 

3ª (403) - Incremento em reputação   

4ª (360) - Atendimento e suporte ao cliente 

5ª (355) - Propaganda   

6ª (308) - Recrutamento de novos talentos 

7ª (291) - Engajamento dos empregados 

8ª (280) - Feedback sobre produtos/serviços   

9ª (239) - Geração de vendas   

10ª (232) - Coleta de opinião de públicos estratégicos 

11ª (164) – Desenvolvimento de novos prods/serviços 

12ª (152) – Desenvolvimento de novos negócios   

13ª (138) - Relações com investidores   

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em primeiro lugar são mais valorizadas do 
que as seguintes e assim sucessivamente. 

489

408 403

360 355

308
291 280

239 232

164 152 138

82

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

“Ampliar o engajamento 
da marca e incrementar 

a reputação da 
organização”; “relacionar-

se com os clientes, 
atendendo-os e dando 

suporte a eles”, “recrutar 
novos talentos e engajar 

os colaboradores” e 
“realizar propaganda” são 
as principais finalidades para 
utilização das mídias sociais 

pelas organizações. 
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A eficácia do uso de espaços corporativos em 
redes sociais digitais que as organizações 
alcançaram: 

Principais motivos, por  ordem de importância, que 
levaram ao nível de eficácia alcançado pela organização: 

1º (275)  Constatação do nível de engajamento do público 
visado pelo(s) canal(is) digital(is) utilizado(s)  

2º (250)  Alinhamento das atividades com a estratégia 

3º (208)  Efeito do comportamento digital da empresa em 
sua reputação   

4º (164)  Velocidade de ação e reação a demandas surgidas 
no ambiente digital   

5º (147)  Existência de trabalho sistematizado e contínuo 

6º (143) Relação entre conteúdo oferecido e estilo das 
demais comunicações da organização   

7º (114)  Perfil de uso dos canais digitais somente 
informativo ou comercial   

8º (110)  Indicadores de retorno sobre investimento   

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em 
primeiro lugar são mais valorizadas do que as seguintes e assim sucessivamente. 

Extrema-
mente 
ef icaz

9%

Eficaz
62%

Pouco 
ef icaz
29%

275
250

208

164
147 143

114 110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Para 62% dos participantes, o uso das 
mídias sociais em suas organizações tem 

sido eficaz. Essa eficácia tem sido 
percebida, principalmente, pelos seguintes 

motivos: “Constatação do nível de 
engajamento do público visado”, “o 
alinhamento das atividades com as 

estratégias da organização” e “o efeito 
do comportamento digital da 

organização em sua reputação”. 
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Principais benefícios alcançados pelas organizações, até este momento, 
como decorrentes do uso de espaços corporativos em redes sociais digitais: 

Entre os principais benefícios decorrentes 
da utilização das mídias sociais pelas 

organizações, os participantes destacam: 
“o aumento do conhecimento sobre a 
organização, produto ou serviço pelo 

público”, “a criação de percepções 
mais favoráveis em relação à 

organização, à marca e aos produtos/
serviços” e “melhor entendimento, 
pela organização, das percepções 

dos clientes em relação à 
organização, à marca e aos produtos/

serviços”. 

48,8%

48,8%

46,3%

34,1%

26,8%

22,0%

22,0%

19,5%

14,6%

9,8%

Aumento do conhecimento de nossa organização, 
produtos ou serviços pelo nosso público alvo.

Criação de percepções mais favoráveis em relação à 
organização, às marcas e aos produtos/serviços.

Melhor compreensão das percepções dos clientes 
quanto à organização, às marcas e aos prods/serv.

Desenvolvimento de atividades de 
marketing/comunicação direcionadas.

Antecipação de problemas potenciais em relação aos 
nossos produtos e serviços.

Aumento do tráfego para o nosso site corporativo.

Desenvolvimento de habilidade para monitorar o que 
está sendo dito sobre a nossa organização.

Realização de melhorias na organização decorrentes 
dos comentários positivos e negativos recebidos.

Aprimoramento do conhecimento organizacional sobre 
seu mercado alvo.

Identificação de novas oportunidades de produtos ou 
serviços.
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Realização de programas de treinamento 
relacionados a espaços corporativos em redes 
sociais digitais para seus empregados 

Os treinamentos relacionados a espaços 
corporativos em redes sociais digitais são 
realizados predominantemente 

1º (85) - Engajamento   
2º (69) - Mensuração de resultados 
3º (66) - Operação básica dos canais 
4º (62) - Planejamento   

5º (62) - Redação e linguagem 
6º (61) - Monitoramento de demandas 
7º (51) - Identificação de tendências   
8º (46) - Criatividade   
9º (42) - Captação, manipulação e uso de 

imagens   

Sim
29%

Não
57%

Não 
respondeu

14%

No 
ambiente 

da empresa 
com 

instrutores 
internos

58%

No 
ambiente 

da empresa 
com 

instrutores 
externos

17%

Em 
ambiente 
externo

25%

Temas, por ordem de importância, em programas de 
treinamento relacionados a espaços corporativos em 
redes sociais digitais nas organizações: 

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em 
primeiro lugar são mais valorizadas do que as seguintes e assim sucessivamente. 

Poucas empresas (29%) realizam 
programa de treinamento 

relacionados às mídias sociais 
para seus empregados. Quando 
existem, esses treinamentos são 

realizados no próprio ambiente da 
organização e com instrutores 

internos, tendo como engajamento o 
tema mais importante. Para os 

próximos 12 meses, o tema mais 
importante eleito foi a mensuração 

de resultados. 

85

69 66 62 62 61
51

46 42

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Temas que receberão atenção nos próximos 6 a 12 meses em programas 
de treinamento relacionados a espaços corporativos em redes sociais 
digitais 

66,7%

50,0%

50,0%

41,7%

33,3%

33,3%

25,0%

25,0%

16,7%

8,3%

Mensuração de resultados

Engajamento

Planejamento

Monitoramento de demandas

Redação e linguagem

Identificação de tendências

Operação básica dos canais

Outro

Criatividade

Captação, manipulação e uso de 
imagens
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Políticas específicas definidas para tratar do uso 
e riscos de espaços corporativos em redes 
sociais digitais 

Tipo de regra, por ordem de importância, estabelecida na 
política sobre usos e riscos em espaços corporativos em 
redes sociais digitais 

1ª (155)  Nível de representação oficial da opinião da organização 

2ª (154)  Indicação de linguagem a ser utilizada   

3ª (121)  Controle sobre postagem de opinião individual 

4ª (112)  Limite de acesso a determinados conteúdos  

5ª  ( 93 )  Restrição a determinadas plataformas   

6ª  ( 89 ) Uso de internet em períodos de descanso e relaxamento no 
horário de trabalho   

7ª  ( 79 ) Utilização de dispositivos móveis pessoais para acesso à 
rede 

8ª  ( 55 )  Limite de horário ou duração de acesso   

9ª  ( 54 )  Possibilidade de contatos pessoais com amigos e 
familiares 

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em 
primeiro lugar são mais valorizadas do que as seguintes e assim sucessivamente. 

52,4%

19,0%

14,3%

7,1%

7,1%

Sim

Não, mas está sendo 
desenvolvida

Não respondeu

Não, e não há plano para 
desenvolvimento

Não, mas tem outras políticas 
relacionadas

155 154

121
112

93 89
79

55 54

23

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A maioria dos participantes (52%) tem política 
específica definida para o uso das mídias 

sociais e entre as regras mais importantes 
contidas nelas encontram-se: “o nível de 
representação oficial da opinião da 

organização”, “a indicação da linguagem 
a ser utilizada” e “o controle sobre 

postagens de opinião individual”. Essas 
políticas foram revisadas nos últimos 6 
meses (50%), sendo responsabilidade da 

área de Comunicação (50%). 
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Existência de política de proteção sobre uso 
de dispositivos móveis em ambiente de 
trabalho (celular, tablet, etc.) 

Transmissão, pela organização, de dados 
confidenciais que acabam ou se originam a 
partir de um dispositivo móvel 

Sim
50%

Não
29%

Não sei
7%

Não 
respondeu

14%

Sim
10%

Não
52%

Não sei
24%

Não 
respondeu

14%

Embora 52% dos participantes não 
transmitam dados confidenciais que 
acabam ou tem origem a partir de 
dispositivos móveis, em 50% das 

organizações existem políticas de proteção 
sobre uso de dispositivos móveis 

(celular, tablet, etc.) em ambiente de 
trabalho. 
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O que é considerado pelas organizações como uso 
aceitável da mídia social no local de trabalho 

41,7%

36,1%

36,1%

36,1%

33,3%

16,7%

13,9%

8,3%

As redes sociais com colegas de 
trabalho

As redes sociais com amigos 
externos

Postagem no blog sem censura –
posts ou comentários

O download de aplicativos ou widgets 
de sites de mídia social

Navegação aleatória em canais de 
mídia social

Transferir e assistir vídeos durante o 
dia de trabalho

Nenhuma das anteriores é aceitável

Uso da rede social como um canal de 
e-mail ou mensagens de texto

O uso das redes sociais com 
colegas de trabalho e com 

amigos externos, assim como, as 
postagens no blog , os downloads 
de aplicativos ou widgets de sites 

de mídia social e a navegação 
aleatória em canais de mídia 

social são as situações mais 
consideradas como aceitável no local 

de trabalho. 
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Utiliza
69%

Não utiliza
14%

Não 
respondeu

17%

Utilização, pelas organizações, de ferramentas de 
análise de mídia social para monitorar continuamente e 
entender o que as pessoas estão dizendo on-line 

Atividades analíticas de mídia social realizadas atualmente pelas 
organizações 

61,8%

41,2%

38,2%

38,2%

26,5%

17,6%

14,7%

5,9%

5,9%

Monitoramento de espaços corporativos em 
redes digitais .

Integração da solução de monitoramento com 
outras soluções de marketing.

Análise de sentimento do cliente pelo feedback 
recolhido de espaços corporativos.

Mensuração do impacto de conversas on-line.

Análise preditiva.

Análise de espaços corporativos em redes sociais 
digitais em vários idiomas.

Mantém um repositório de mídia social / 
conversas on-line.

Outra.

Não realiza nenhuma atividade analítica de mídia 
social

69% dos participantes utilizam 
ferramentas de análise de mídia 

social. 
Entre as atividades analíticas 
realizadas pelos participantes, 

destacam-se: o monitoramento 
dos espaços corporativos, a 

integração do monitoramento 
com outras soluções de 
marketing, a análise de 

sentimento do cliente e a 
mensuração do impacto das 

conversas on-line. 
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Atividades analíticas de mídia social que as organizações planejam realizar 
nos próximos dois anos 

Nenhuma.

Análise de espaços corporativos em redes sociais digitais em vários 
idiomas.

Outra.

Manutenção de um repositório de mídia social / conversas on-line

Utilização de análise preditiva.

Mensuração do impacto das conversas on-line.

Integração da solução de monitoramento de mídia social com outras 
soluções de marketing.

Solução de monitoramento de espaços corporativos em redes sociais 
digitais.

Análise de sentimento do cliente através do feedback recolhido de 
espaços corporativos em redes sociais.

8,8%

11,8%

14,7%

17,6%

23,5%

26,5%

41,2%

41,2%

52,9%
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Nível de preocupação das organizações com os 
riscos potenciais relacionados a espaços 
corporativos em redes sociais digitais 

Principais riscos potenciais, por ordem de importância, 
relacionados a espaços corporativos em redes sociais 
digitais , segundo análise das organizações 

1º (225)  Danos à reputação da marca   

2º (207)  Divulgação de informações confidenciais e/ou 
estratégicas   

3º (141)  Difusão de comentários negativos sobre a 
organização   

4º (132)  Violações legais, regulatórias e de compliance 

5º (131)  Perda de produtividade   

6º (113)  Exposição a vírus digitais   

7º (106)  Roubo de identidade corporativa   

A pontuação foi obtida através de cálculo ponderado. Respostas classificadas em 
primeiro lugar são mais valorizadas do que as seguintes e assim sucessivamente. 

225
207

141 132 131
113 106

0 1 2 3 4 5 6 7 8

muito 
preocu-

pada
14%

preocupa-
da, porém 
os riscos 

podem ser 
mitigados 

ou evitados
64%

Outro
5% Não 

respondeu
17%

64% dos participantes estão preocupados 
com os riscos potenciais relacionados às 
redes sociais digitais, porém acreditam que 
eles podem ser mitigados ou evitados. 
Entre os principais riscos apontados pelos 
participantes, destacam-se: os danos à 

reputação da marca e a divulgação de 
informações confidenciais e/ou 

estratégicas. 
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Nível de colaboração junto a públicos 
estratégicos est imulado por espaços 
corporativo em redes sociais digitais 

Muita 
colabo-
ração

7%

Média 
colabo-
ração
43%

Pouca 
colabo-
ração
24%

Nenhuma 
colabo-
ração

9%

Não 
respondeu

17%

Formas de percepção do estímulo à colaboração via 
espaços corporativos em redes sociais digitais 

17,6%

17,6%

23,5%

26,5%

26,5%

26,5%

26,5%

32,4%

32,4%

41,2%

Aproveitamento de talentos 
individuais para o ganho coletivo

Agilidade na tomada de decisão

Compreensão mais transversal 
de resolução de problemas

Facilidade para formação e 
trabalho em equipe

Redução de custos

Inovação vinda de mais setores 
internos

Perfil mais democrático de gestão

Ganhos de produtividade

Não há efeitos visíveis em 
colaboração

Abertura para opinião de diversas 
fontes internas e externas

43% dos participantes vêem como médio o 
nível de colaboração dos públicos estratégicos 

estimulados pelas redes sociais digitais. 
As principais formas de percepção dos 

estímulos à colaboração via redes sociais 
digitais são: abertura para opinião de 

diversas fontes internas e externas e os 
ganhos de produtividade. 
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Os espaços corporativos em redes sociais 
digitais constituem-se em componente 

importante de nossa estratégia global de 
marketing/comunicação (75,8%). 

O uso de espaços corporativos em redes 
sociais digitais por nossa organização irá 
crescer significativamente nos próximos 

anos (63,6%). 

O uso de espaços corporativos em redes 
sociais digitais é parte integrante da 

estratégia e metas gerais da empresa 
(54,5%). 

 

O uso de espaços corporativos em redes 
sociais digitais para fins corporativos é uma 

moda passageira (69,7%).  

As ferramentas de mídia social não são 
muito relevantes para o nosso negócio 

(54,5%). 

O uso de espaços corporativos em redes 
sociais digitais por nossa organização é 

uma decisão tática, em vez de estratégica 
(51,5%). 

Afirmações sobre os espaços corporativos em 
redes sociais digitais nas organizações com as 
quais os participantes mais concordaram. 

Afirmações sobre os espaços corporativos em 
redes sociais digitais nas organizações com as 
quais os participantes mais discordaram. 

24	  



Grau de concordância com cada uma das seguintes afirmações sobre as espaços 
corporativos em redes sociais digitais da organização 

discorda neutro concorda

27,3%

51,5%

24,2%

42,4%

54,5%

69,7%

48,5%

18,2%

27,3%

18,2%

9,1%

15,2%

21,2%

30,3%

18,2%

3,0%

6,1%

33,3%

24,2%

6,1%

63,6%

33,3%

54,5%

27,3%

27,3%

27,3%

45,5%

48,5%

48,5%

75,8%

O uso de espaços corporativos em redes sociais digitais por 
nossa organização irá crescer significativamente nos próximos 

anos.

O uso de espaços corporativos em redes sociais digitais por 
nossa organização é uma decisão tática, em vez de estratégica.

O uso de espaços corporativos em redes sociais digitais é parte 
integrante da estratégia e metas gerais da empresa.

As espaços corporativos em redes sociais digitais têm sido 
designadas como uma das altas prioridades pelos executivos da 

nossa organização.

As ferramentas de mídia social não são muito relevantes para o 
nosso negócio.

O uso de espaços corporativos em redes sociais digitais para fins 
corporativos é uma moda passageira.

A nossa organização ainda tem uma curva de aprendizagem 
significativa para superar antes de podermos utilizar as espaços 

corporativos em redes sociais digitais.

O interesse em utilizar as espaços corporativos em redes sociais 
digitais está crescendo rapidamente dentro da nossa 

organização.

Enquanto não formos capazes de medir claramente o impacto de 
espaços corporativos em redes sociais digitais, elas não serão 

levadas a sério em nossa organização.

Os espaços corporativos em redes sociais digitais constituem-se 
em componente importante de nossa estratégia global de 

marketing/comunicação.
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Os três desafios mais importantes que a organização enfrenta atualmente ou deve enfrentar no que 
diz respeito a espaços corporativos em redes sociais digitais 

1  Compreender o potencial de espaços corporativos em redes sociais digitais para agregar valor ao negócio. 

2  Educar a organização quanto a utilização de espaços corporativos em redes sociais digitais. 

3  Mensurar o impacto das atividades de mídia social sobre as finanças e/ou ROI da organização. 

4  Responder rapidamente às questões levantadas através de espaços corporativos em redes sociais digitais. 

5  Fazer com que as pessoas em toda a organização entendam o valor das atividades de mídia social. 

6  Sistematizar o compartilhamento dos conhecimentos de espaços corporativos em redes sociais digitais para que eles 
sejam rapidamente absorvidos pela área competente. 

7  Medir a eficácia das atividades de mídia social. Integrar a análise de espaços corporativos em redes sociais digitais às 
análises mais amplas da organização. 

8  Melhorar a capacidade de utilização plena de espaços corporativos em redes sociais digitais dentro da organização. 

9  Fazer com que toda a organização aproveite as ideias geradas nos espaços corporativos em redes sociais digitais. 

10  Capturar e analisar as postagens e/ou conversas on-line sobre a organização. 

11  Encontrar pessoal interno qualificado que possa trabalhar nas atividades de mídia social.  

57,6%

51,5%

33,3%

24,2% 24,2%
21,2% 21,2%

18,2% 18,2%

12,1% 12,1%

6,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Ser centro de referência nacional e internacional na produção e 
disseminação de conhecimento, saber e práticas de Comunicação e 
Relacionamento. 

VISÃO 

Fortalecer a Comunicação em empresas e instituições, produzindo e 

compartilhando conhecimento e saber, disseminando as melhores práticas 

e reforçando o papel estratégico e cidadão do comunicador. 

MISSÃO 

Avenida  Angélica, 1757 12º. and. / Rua Amália de Noronha, 151 6º and. - São Paulo SP 

Tel.: (11) 3662-3990 
www.aberje.com.br 

www.facebook.com/1967 /  www.twitter.com/aberje /  www.youtube.com.br/aberje / www.flickr.com/aberjefotos 


