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Introdução

Cinco horas é a média diária que os brasileiros ficaram nas 
redes sociais em 2020, segundo relatório anual do App 
Anie.

Além disso, Whatsapp, Facebook e Instagram estão no 
topo do ranking das plataformas mais utilizadas pelas 
pessoas ativas nas redes sociais, de acordo com o mesmo 
levantamento.

Isso quer dizer que as mídias sociais são uma realidade na 
sociedade em que vivemos e que, como gestores de 
comunicação, não podemos fechar os olhos para esse 
cenário.

Para cuidar da reputação de marcas com mais efetividade 
na era dos canais sociais, precisamos estar atentos ao que 
o público fala e perceber como as pessoas se comportam 
no meio digital.

Se não pararmos para ouvir o que as pessoas têm a dizer 
e interpretar as informações, vamos ter dificuldades em 
tomar decisões mais precisas para a estratégia 
empresarial.

Por isso, criamos este Guia estratégico do Social Listening, 
com o propósito de te ajudar a praticar a escuta atenta e 
analítica em sua rotina de comunicação.

Boa leitura!

 

https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2021/
https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2021/


Social 
Listening?

O que é



Podemos resumir o Social Listening em uma simples frase: a capacidade de 
extrair ideias e dados valiosos das conversas sociais.

Ouvir, detectar opiniões, extrair dados, identificar o volume de menções 
sobre uma marca, entender o contexto, analisar conversas e observar a voz 
ativa do público. Essas são as características de uma área de comunicação 
que realmente está atenta à voz das redes sociais.

No entanto, por mais que possa se assemelhar ao monitoramento, aqui fica 
o grande diferencial: contexto e interpretação de informações.

Social Listening é ir além do monitoramento e das situações pontuais.

Não é possível ser um bom ouvinte sem analisar o contexto, entender o 
panorama macro da situação e pensar um passo à frente.
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Social 
Listening?

Por que investir em



As redes sociais são plataformas de uso massivo e diário para marcas, 
públicos e imprensa. Nelas, as pessoas emitem opiniões sobre diversos 
assuntos.

Além disso, esses canais também são utilizados pelas marcas para gerar 
engajamento, produzir conteúdo, divulgar novos produtos e garantir mais 
visibilidade no cenário da competitividade digital.

O grande ponto é que há muito “barulho” nas redes sociais. Ou seja, há 
milhares de menções feitas a todo o momento sobre empresas, tendências 
de mercado e principais acontecimentos no mundo.

Se não ficarmos atentos a todo esse buzz, não conseguiremos posicionar 
com efetividade a estratégia de comunicação. 

Afinal, o consumidor, hoje, é produtor de informação, seja publicando 
conteúdo relacionado às marcas, gerando feedback e se preocupando com 
os pilares de conexão, criação, curadoria e comunidade, conforme dados do 
estudo Geração C, da FleishmanHillard.

Levar em conta o que o público fala e como se comporta no meio digital é 
vital para qualquer planejamento de comunicação e para o posicionamento 
efetivo de marcas.
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https://fleishmanhillard.com.br/2020/08/geracao-c-consumidor-conectado/


Nesse sentido, obter informações relevantes sobre o público ajuda 
empresas em 4 aspectos:

1. A possibilidade de elaborar conteúdos mais alinhados com as 
necessidades das pessoas.

2. A construção de ações mais eficazes para a gestão de marcas.
3. O alinhamento de mensagens-chave com o contexto atual da 

sociedade em que a marca está inserida.
4. A avaliação da receptividade de novos produtos no mercado.

Para resumir, ouvir o que o público tem a dizer e interpretar essas informações significa garantir mais visibilidade, 
engajamento e competitividade para a estratégia corporativo. Afinal, conhecimento é poder, certo?

Porém, para aproveitar esse conhecimento, é preciso sair da zona de conforto e realmente fazer social listening, não apenas 
monitorar os canais sociais.
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Diferenças entre Social 
Listening e monitoramento 
de redes sociais



Há quem ainda confunda Social Listening e monitoramento de redes sociais. Afinal, 
são estratégias que estão entrelaçadas, mas que focam em aspectos diferentes.

O monitoramento tem como foco a captura de menções feitas sobre um determinado 
tópico ou marca nas redes sociais. Dessa forma, é possível identificar o que estão 
falando sobre a empresa, se isso é negativo ou positivo e se há algum gatilho de crise.

A partir do monitoramento, você consegue contornar, de forma pontual e estratégica, 
situações negativas e aproveitar as oportunidades que aparecem pelo caminho.

Por sua vez, o Social Listening vai além e assume o papel de uma ferramenta 
poderosa para garantir ações guiadas por dados, mais engajamento e competitividade 
para as empresas no meio digital.
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Para resumir, o Social Listening tem 4 pilares:

1. Monitoramento (essa é a base para a coleta de 
informações no meio digital).

2. Análise de informações.
3. Reflexão sobre os dados.
4. Construção de um panorama para facilitar a tomada de 

decisão.

Ou seja, é uma estratégia que tem como guia o olhar analítico, 
macro e contextualizado sobre a marca gerenciada.

Entender essa diferença é essencial para perceber que não 
adianta você fazer um bom monitoramento e achar que está 
executando Social Listening.

Para ter uma escuta atenta e precisa, é necessário 
desenvolver capacidades analíticas e interpretativas, com 
o propósito de garimpar o que é realmente importante 
em meio a todo o barulho que encontramos nas redes 
sociais.

É a mesma coisa de utilizar o monitoramento de notícias 
como ferramenta para encontrar dados valiosos para o 
posicionamento de marcas.

Em outras palavras, tudo depende da forma como você 
utiliza as informações monitoradas.

Agora que você já entende o que é o Social Listening e por 
que ele é importante, podemos passar para a próxima 
seção do nosso Guia: as 4 etapas da estratégia.
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Social Listening 
efetivo

4 etapas de um



Se você deseja investir no Social Listening em sua rotina de comunicação, saiba que a 
estrutura importa. Afinal, quando falamos de estratégias analíticas, temos de ser muito 
precisos e eficazes em nosso processo de tomada de decisão.

Assim, é importante construir uma estrutura com etapas que permitam visualizar o início, 
o meio e o fim do Social Listening. Isso irá agilizar o desenvolvimento e ajudará a entender 
se você está fazendo monitoramento de redes sociais ou se está sendo um ouvinte social.

Para este Guia, organizamos o processo em 4 etapas. O importante é entender que elas 
não são engessadas, pois a comunicação digital e a gestão de marcas são dinâmicas.
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1 - Monitoramento de redes sociais

A primeira etapa do Social Listening é o monitoramento de redes 
sociais. Essa é a base que vai te ajudar a coletar informações no meio 
digital. 

A partir do monitoramento, você consegue identificar todo o buzz 
que a marca gera nos canais sociais, bem como as menções 
produzidas pelo próprio público. 

Assim, você terá um panorama de dados completo para garimpar 
informações, analisar e obter insights.
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Um bom monitoramento de redes sociais pode ser estruturado da seguinte forma:

1.1 - Mapeamento de palavras-chave: 

Os termos-chave nos ajudam a capturar somente as 
menções relevantes para a gestão de marcas. Essas 
palavras podem ter relação com a empresa, com o 
nome de porta-vozes, com termos sobre a 
concorrência e com o nicho de mercado.

1.2 - Monitoramento automatizado:

Um bom monitoramento de redes sociais deve ser 
automatizado. Afinal, são muitos canais para monitorar. 
E fazer isso manualmente torna o processo complexo e 
demorado. Então, a melhor maneira é investir em uma 
ferramenta profissional para monitoramento, como é o 
caso do Knewin Social. 

Plataformas que automatizam a captura de 
informações garantem dados analíticos e otimizam a 
categorização de menções de acordo com o 
sentimento: neutro, negativo e positivo.

1.3 - Periodicidade no monitoramento:

Quando falamos de redes sociais, entramos no 
cenário da instantaneidade. Ou seja, é preciso contar 
com uma estratégia de monitoramento que seja 
capaz de capturar menções a qualquer instante e de 
forma periódica.

1.4 - Extração de relatórios sobre as menções em 
redes sociais:

Para conseguir fazer Social Listening de maneira 
efetiva, é preciso contar com o apoio de relatórios, 
gráficos e métricas. Assim, você pode tomar decisões 
baseadas em dados e dar passos mais precisos na 
gestão de marcas.
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Resumidamente, esses 4 passos são os pilares de uma estratégia de 
monitoramento de redes sociais eficaz. E é importante que você coloque 
bastante foco nesta etapa, pois ela é significativa para concretizar o 
Social Listening na rotina da comunicação digital.

Inclusive, se você quiser um material de apoio para monitoramento de 
redes sociais, baixe o nosso e-book sobre essa temática. É só clicar aqui.
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2 - Capacidade de separar o que é 
“barulho” do que é relevante

A segunda etapa do Social Listening é a capacidade de olhar para todas 
as menções monitoradas e separar o que é “barulho” do que é 
relevante para o posicionamento da marca.

Em outras palavras, este é o momento de utilizar as informações 
capturadas na estratégia de monitoramento e fazer uma limpeza na 
base de dados.

Mas como isso pode ser feito? Ao monitorar redes sociais, você vai 
encontrar muitos tuítes, comentários, reações, marcações em Stories, 
menções com hashtags, uso de geolocalização, entre outras coisas.

Isso é monitoramento.
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Para fazer Social Listening, você vai segmentar essas informações de 
acordo com critérios, objetivos e contexto, além do sentimento.

O primeiro passo é analisar o sentimento das menções. Assim, você vai 
conseguir separar o que é positivo, neutro ou negativo para a sua 
estratégia de comunicação.

Depois de avaliar o sentimento das menções, insira critérios para 
garimpar o que é relevante e o que pode ser descartado. 

O “barulho” pode ser identificado como menções que não impactam o 
posicionamento da marca, que não são relevantes ou que são apenas 
questões pontuais.
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O relevante pode ser identificado como menções que fazem parte de 
um contexto: problemas significativos em um determinado produto, 
parceria com influenciador que está sendo cancelado, mudança que 
não foi bem aceita, um lote específico que não agradou o público, 
entre outras coisas. 

Além disso, pontos fora da curva e que se destacam do 
contexto também devem ser avaliados como 
relevantes.

Para resumir, o importante nesta etapa são os 
seguintes itens:

● Observar todas as menções e avaliar o que pode 
ser resolvido no monitoramento.

● Identificar o que não impacta a atuação da 
marca.

● Verificar o que é relevante e que pode trazer 
insights para novas ações, para a tomada de 
decisão empresarial e para um bom 
planejamento de redes sociais.

1919



3 - Interpretação das informações e análise 
de contextos

Com a limpeza de informações, podemos passar para a terceira etapa 
do Social Listening: a interpretação das informações e a análise de 
contextos. Aqui é o momento de:

● Usar as métricas a seu favor (especialmente as qualitativas).
● Cruzar informações com os objetivos da marca.
● Analisar o panorama macro.
● Identificar gatilhos que causaram buzz negativo e que estão 

inseridos dentro de um contexto.

Aqui é a hora de você enxergar além das entrelinhas das menções e 
avaliar quais são os pontos críticos e quais são os aspectos positivos da 
marca.
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Algumas perguntas que você pode fazer neste momento:

1 - Se há críticas, quando elas foram feitas? 
2 - Qual é o gatilho das menções negativas? 
3 - As mudanças no ambiente interno da empresa influenciam as 
menções negativas?
4 - Será que foi alguma ação de comunicação que não trouxe o 
resultado esperado, como parceria com influenciadores?
5 - O que posso extrair de insight dessas menções?
6 - Como fazer para conter esses gatilhos negativos?
7 - O que o público está falando sobre o meu serviço/produto?
8 - Quais são as hashtags mais utilizadas em redes sociais?
9 - Há alguma oportunidade positiva para a estratégia de 
comunicação?
10 - As menções estão inseridas dentro de um contexto?
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Esses são alguns exemplos de perguntas que você pode fazer nesta etapa do Social Listening. No entanto, compreenda que 
elas são muito individuais, já que têm de estar alinhadas com o contexto e com os objetivos empresariais. Assim, os 
questionamentos que inserimos aqui no Guia são algumas ideias para te ajudar a ouvir e a interpretar as conversas nas 
redes sociais.

11 - Há alguma necessidade no mercado que a concorrência 
não está atendendo?
12 - Será que a marca está atendendo às necessidades do 
público?
13 - Quais palavras-chave são usadas para mencionar a 
marca?
14 - Qual é o volume de menções em um determinado 
período?
15 - Há algum período com mais volume? Por que isso 
aconteceu?
16 - Quais são as conversas que o público tem nas redes 
sociais? 
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4 - Transformação das informações sociais 
em insights e ações

Após interpretar as informações, cruzar os dados e inserir contexto, 
chega a hora da última etapa do Social Listening: transformar as 
menções das redes sociais em insights e ações valiosas.

Ou seja, é o momento de construir um plano de ação. Afinal, não 
adianta apenas monitorar e analisar as informações. Para concretizar o 
Social Listening, é necessário traduzir as informações em ideias 
tangíveis.

Responda às questões que você fez na terceira etapa e elenque ações 
para aproveitar oportunidades, conter situações negativas e deixar a 
estratégia de comunicação mais precisa.

Aliás, aqui é o momento de realmente concretizar o papel de ouvinte 
social. Leve em conta o que o público está dizendo sobre temáticas de 
conteúdo, mudanças de produtos, qualidade de atendimento, 
recomendações, entre outras coisas.

Elenque ações e ideias para alinhar a marca às 
exigências e às necessidades do seu público.

Ouvir o que as pessoas têm a dizer, estar aberto a 
outras opiniões e identificar o que é relevante são 
aspectos que fazem toda a diferença na imagem de 
empresas.

Por fim, construa um relatório para identificar os 
insights do Social Listening e crie um radar de ações 
com prazos para colocá-las em prática.
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Conclusão

Social listening significa ir além do monitoramento de redes sociais para aprender a ser um ouvinte, levando em conta o que o 
público fala sobre as marcas no meio digital. O grande ponto que serve de alerta é que muitos profissionais param na etapa do 
monitoramento. 

Afinal, a captura de informações e a resolução de problemas pontuais parece o suficiente em muitos casos. No entanto, quando 
falamos sobre reputação e posicionamento de marcas, parar na etapa do monitoramento significa desperdiçar o potencial das 
informações presentes nas mídias sociais. 

E como já dissemos em nosso Guia: conhecimento é poder. Quando paramos para ouvir o que o público tem a dizer, conquistamos 
um conhecimento significativo para tomarmos decisões mais precisas. Assimilamos dados e informações para alavancar o 
planejamento de comunicação e alinhar às expectativas e às necessidades dos diversos públicos.

Dessa forma, fazer Social Listening e ir além do monitoramento nos ajuda a refletir, a entender o que é menção relevante e a 
enxergar um panorama sobre um determinado contexto para pensar a longo prazo. Com esse conhecimento, podemos posicionar as 
marcas em degraus mais competitivos, mostrando o quanto a área de comunicação pode sim, impactar positivamente negócios.
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Sobre a Knewin
Fundada em 2011, a Knewin é uma empresa de tecnologia que tem como propósito 
empoderar marcas e tornar a informação útil e acessível aos seus clientes. Por 
meio da nossa plataforma global de soluções, ajudamos as empresas a terem uma 
visão abrangente e estratégica de suas marcas dentro das mídias tradicionais e 
novas, gerando mais valor, conhecimento e competitividade para os negócios.

+55 (11) 5070-4400 | marketing@knewin.com 

Saiba mais sobre a Knewin e se mantenha atualizado acessando gratuitamente 
nossos materiais.

https://www.linkedin.com/company/knewin-monitoring/
https://www.facebook.com/knewinoficial/
https://www.instagram.com/knewinoficial/
https://www.knewin.com/
mailto:marketing@knewin.com
https://www.knewin.com/conteudos/
https://www.knewin.com/conteudos/

