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QUANTO VALE UM LIKE?
SOBRE VAIDADE E RESULTADOS

Muitas pessoas são diretas: 
Quanto custa um site? Quanto custa um flyer?
Quanto custa isso ou aquilo. E a resposta é sempre a mesma: Não sei! 
Como assim, Ediney?

Você escreve um texto para dizer que não sabe o preço dos produtos 
que a sua empresa vende?  Calma. Não é isso, vou explicar. Vou explicar 
com comunicação.

A comunicação não é uma fórmula pronta, uma receita de bolo que 
basta seguir e pronto, tudo será sucesso e Dorothy poderá seguir sem 
confusões pelo caminho de ouro. A comunicação é ciência inexata, ou 
seja, ema-ema-ema, cada um com seus problemas. O que funciona para 
mim, pode não funcionar para você. 

O site que atende a minha empresa pode não atender a sua e assim por 
diante. E observe: não estou falando de custos aqui, estou falando do 
que funciona ou não.

Há sites que custam milhares de reais que simplesmente não atendem 
ao seu intuito e há outros bem mais baratos que atendem. Vamos a um 
exemplo mais claro:
A sua empresa precisa de um aplicativo? Afinal, pense comigo, quase 
todo mundo tem celular, no celular tem aplicativos então a coisa é lógica, 
claro que eu preciso de um aplicativo. Então… não sei!

Precisamos fazer uma análise completa daquilo que você pretende 
fazer, do serviço que você pretende oferecer, a relação custo benefício 
e só a partir daí teremos a real ideia de que sim, ou não, a sua empresa 
precisa de um aplicativo.
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Com cada área da comunicação é assim, site, redes sociais, flyers, folders, e 
o que mais você possa imaginar. Não há um menu de opções certas, há 
um menu de soluções que podem ser oferecidas nas diferentes áreas 
de comunicação.

QUER OUTRO ERRO COMUM?

O cliente esperar uma resposta pronta da agência que contrata ou uma 
solução mágica. Quem entende do seu negócio é você, a função da 
agência é indicar os melhores caminhos para encontrar o público que 
você quer encontrar. Simples, assim.

Mais exemplos? Vamos lá!

Você entende que a sua empresa precisa urgentemente fazer anúncios 
online, Google ou Facebook, por exemplo, contrata a agência, faz o 
investimento, prepara a estratégia, oferta, enfim… mas na hora da 
execução… esqueceu de treinar a equipe.

Esqueceu que a sua empresa só funciona até às 18h, e então não adianta 
fazer anúncios após este horário. Esqueceu que se sua estratégia disser 
que as pessoas precisam ligar para você é preciso mensurar isso para 
ter a ideia do retorno e investimento.

Comunicação não é receita de bolo, é fazer bem a estratégia que 
a sua empresa precisa para se comunicar com o público alvo.

É verdade que, infelizmente, há muito profissional ruim que promete 
entregar o que não lhe cabe. Promete que a sua empresa irá vender 
mais, e aqui faço um alerta:

Uma agência não pode prometer isso sem ter total gerência de todo o 
processo de venda.

O vendedor está treinado? O sistema é fácil de emitir uma venda? O 
preço é bom? Os colaboradores são simpáticos e estão prontos para 

responder a qualquer dúvida do cliente? O site está preparado para 
suportar um alto tráfego? São tantas as nuances desta promessa que 
ela simplesmente não pode ser feita.
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Há métricas seguras e precisas que podem dar a liberdade da agência 
prometer que o tráfego do site vai aumentar em X%, que o número de 
ligações vai aumentar em tantas ligações dia, que o número de emails 
coletas é X com investimento Y e Z com investimento W, são métricas 
precisas que já foram testadas e é tudo que uma agência séria pode 
fazer.

Enfim, meus amigos. Não acreditem em 
promessas fáceis mas também não faça 
perguntas impossíveis.

Se a ocasião faz o ladrão, a insistência 
faz o mal feito.

Tal qual uma padaria, você pode pedir um 
bolo, mas a escolha dos ingredientes, o 
tempo que levará para ficar pronto,  você 
deixa para quem entende, o padeiro, 
você, só aproveita o resultado.
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As marcas estão em busca de engajamento, querem fazer parte da 
vida das pessoas e por quê? Porque são as pessoas que, agora, tem o 
poder literalmente nas suas mãos. Elas determinam SE vão dar atenção 
a algum conteúdo ou marca e QUANTO de atenção darão. Você, sua 
marca, seu conteúdo estarão disputando a atenção com muitas telas, a 
jogada é se posicionar bem.

Neste sentido temos o chamado “marketing de influência“, que nada 
mais é do que pegar uma “carona” na atenção já conquistada por outros 
e colocar as marcas em evidência. Você já deve ter visto influenciadores 
digitais como Thayannara OG, Kéfera, Carlinhos Maia, entre outros 
recebendo “coisas grátis” ou ainda fazendo as chamadas “publi” que 
são conteúdo pagos para eles falarem de algo.

Mas é preciso prestar muita atenção na relação influência e público. Ao 
fazer uma ação com influenciadores a grande sacada é falar com o 
público certo, da maneira correta. Para ilustrar direitinho o que estamos 
falando, lembre da propaganda do Roberto Carlos para a Friboi. Era de 
conhecimento público que ele era vegetariano, ainda assim fez campanha 
para uma empresa de carne, não casou, não ornou, virou piada.

Público Segmentado, não o número.

A VAIDADE E A INFLUÊNCIA
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É muito comum em planejamentos 
de comunicação olhar míope para 
o influenciador: olhar somente 
o número de seguidores. Já 
falamos aqui sobre as métricas 
de vaidade, elas não vão levar 
as marcas a venderem mais, é 
preciso concentrar. Por exemplo, 
você vende equipamentos de 
segurança e quer fazer uma 
ação com influenciadores, quem 
você escolhe: Anita ou Alexandre 
Rodrigues?
Claro, é muito legal ter a Anita 
espelhando a sua marca, ela tem 
zilhões de seguidores, é linda, 
famosa, mas, adianta? Vai fazer 
você vender mais? O Alexandre 
tem publicação, redes e vídeos 
voltados para o mundo de 
segurança, o que ele fala sobre 
equipamentos e atuação é 
levado a sério pelo público que 
deve levar isso a sério. Apesar de ter um número infinitamente menor 
de seguidores em suas redes o resultado que ele trará para nossa 
campanha hipotética de equipamento de segurança será infinitamente 
maior.

Colocar o marketing de influência em um planejamento de comunicação 
é cada vez mais latente, porém, é preciso entender que o número é 
irrelevante, o que importa mesmo é o público certo, falar com 100 
pessoas do público certo é bem mais eficiente do que falar com um 
milhão de pessoas do público errado. Pense nisso.
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Quer dizer que a sua página de Facebook teve 40 likes a mais do 
que na semana passada? E o seu Instagram, ganhou diversos seguidores 
a mais só na última semana? Olha, parabéns, mas 
sinto muito em lhe dizer que esses dados significam absolutamente 
nada para o seu negócio.  

Na verdade servem sim, para massagear o ego de quem administra 
estas páginas e os donos do negócio.

As chamadas métricas da vaidade são terríveis pois, são informações 
coletadas que não ajudam a tomar decisões assertivas justamente por 
mostrar apenas detalhes “cosméticos”. 

Se uma empresa resolve fazer uma campanha do Google AdWords sem 
saber quais métricas acompanhar, se baseando nos hoje esvaziados 
likes, por exemplo, muito dinheiro será jogado fora.

Tentar gerir redes sociais baseado em likes e seguidores não faz 
diferença alguma.  A entrega do Facebook agora é de O,24% em média, 
ou seja, apenas este percentual de curtidores de uma página receberão 
as novidades organicamente. Com um vídeo melhora um pouco (11% na 

média) e em uma live sobe para 40%.

Não serão todos impactados pelas postagens organicamente. O que 
faz diferença hoje é o engajamento. O que interessa é quantas pessoas 
foram impactadas pela sua marca a ponto de se sentirem atraídas para 
conhecer seu negócio.

MÉTRICAS DA VAIDADE PODEM 
DESTRUIR O SEU NEGÓCIO
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A taxa de cliques é sim importante para saber se as pessoas estão 
conseguindo chegar ao seu site, seu anúncio ou mesmo seu blog, 
porém, sem ter um objetivo bem definido na métrica, os dados acabam 
servindo apenas para fazer fumaça. Somente uma gestão profissional 
em redes sociais e uma estratégia bem definida é capaz de analisar 
exatamente quais são as ações que funcionam e quais medidas são 
necessárias:

Sem estratégia as chances de alguns likes em uma publicação determinar 
novos investimentos são grandes, e esta é uma péssima decisão de 
negócios.
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As pequenas e médias empresas enfrentam diversos desafios durante 
o seu processo de crescimento. Mesmo as Startups, que geralmente 
possuem modelos de negócios mais ágeis, também enfrentam várias 
dores de crescimento. Um dos pontos centrais que desafia o crescimento 
das pequenas empresas é a organização da área e dos processos de 
Vendas. 

COMO VENDER MAIS? COMO SER MAIS PRODUTIVO?
COMO DEFINIR METAS?

Conheça agora 5 exemplos dos principais erros que as equipes de 
vendas de pequenas e médias estão sujeitas a cometer. Trabalhe neste 
fatores e prepare-se para acelerar o crescimento do seu negócio.

NÃO SE PREOCUPAR COM O DIGITAL

A Internet é um poderoso ambiente para conquistar vendas e dar mais 
produtividade ao seu departamento comercial. Se você enxerga esse 
espaço apenas como uma vitrine de divulgação de ofertas você está 

perdendo reais oportunidades. 

INTERAGIR COM SEUS CLIENTES E PROSPECTS

A internet oferece diversas formas de fazer isso.  Nesta lista estão os 
e-mails, blogs, redes sociais. Use esses recursos para se aproximar e 
ajudar seu  público. A chave aqui é a palavra interação que pressupõe 
uma conversa entre a sua empresa e o cliente. Não se limite a apenas 
divulgar produtos e serviços, mas converse com o seu cliente e 

demonstre para ele que você está ouvindo.

ERROS COMETIDOS POR 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
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COMPARTILHAR CONTEÚDOS RELEVANTES

Muitas vezes um potencial cliente ainda não possui o desejo de 
compra, ele nem sabe que precisa adquirir o que você tem a oferecer. 
Apesar disso ele pode ter um problema que os seus produtos ou 
serviços resolvem. Ao produzire compartilhar conteúdos relevantes 
você iniciará o relacionamento com o cliente em um estágio inicial 
do processo de compra e conquistará credibilidade em uma etapa na 
qual o cliente está aberto a aprender e coletar informações.

NÃO SABER QUAL É O SEU PÚBLICO-ALVO

Qualquer empresa, independente de tamanho, deve saber qual o seu 
público-alvo. Esse público é um conjunto de pessoas que são potenciais 
consumidores dos seus produtos. Este conjunto é composto por dados 
demográficos, geográficos, psicográficos e 
comportamentais, que constituem um perfil ideal de pessoas adeptas 
ao seu produto ou serviço.

Todo negócio precisa ter clareza na hora de identificar seu público-alvo, 
caso contrário isso implicará no segundo erro cometido por equipes de 
vendas de PMEs: tentar vender para segmentos onde o seu produto 
não tem valor.

Quando falamos em vendas precisamos pensar que um serviço ou 
produto nunca irá agradar a todos, nem deve. Com isso em mente, 
concentre esforços naquelas pessoas que de fato se interessam pelo 
seu posicionamento e querem consumir o que você tem para oferecer.

Dessa forma, para evitar o erro de investir esforços em pessoas que não 
estão interessadas em sua oferta a equipe de vendas deve conhecer 
a fundo os seus consumidores. É importante estudá-lo, avaliar seus 
desejos e anseios, e com isso em mente, pensar na sua abordagem 
de venda. Lembre-se, estratégia é fazer escolhas. Neste caso, escolher 
qual o seu segmento de mercado.



Rua Gumercindo Marés, 111
41 3014-7662 (What’s Comercial)
41 3014.7662

TENTAR VENDER PARA QUEM AINDA NÃO
ESTÁ PRONTO PARA COMPRAR

Um dos erros mais típicos em vendas é pensar que qualquer pessoa que 
procura pela primeira vez o seu negócio já está pronto para comprar. 
Muitos fatores motivam uma pessoa a adquirir um produto ou serviço, a 
questão é que nem sempre esses fatores são corretamente trabalhados.

Alguns clientes não sabem o que querem comprar, apenas que possuem 
um problema que precisa ser solucionado. Outros sabem o que comprar 
porém não sabem de quem. Por último, existe aquele cliente mais 
maduro no processo de decisão, que já reconhece sua necessidade e 
quer comprar de você mas as circunstâncias, a oferta ou o perfil do 
vendedor podem fazê-lo mudar de ideia.

Para evitar esse terceiro erro, conheça o seu cliente e respeite os seus 
momentos. Sua equipe de vendas deve estar treinada para saber em 
que estágio de interesse o cliente está e qual a melhor forma de atendê-
lo naquele momento.

FALTA DE MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

Outro erro comum cometido em pequenas e médias empresas e 
que afetam as equipes de vendas é a falta de acompanhamento dos 
resultados de campanhas e estratégias comerciais. A empresa investe 
esforços e capital em campanhas de vendas e marketing, porém na 
hora de mensurar o resultado não possui tanto comprometimento, essa 
falha gera uma série de prejuízos como:

• Sem mensurar resultados é impossível saber o que está dando certo 
ou não, logo, a probabilidade de se fazer algo errado e continuar a 
fazer é muito grande.

• Não saber o valor que custa para sua empresa atrair clientes. Isso faz 
com que você não consiga trabalhar estratégias para diminuir esse 
custo.

• Não saber como e nem de onde seus potenciais clientes estão vindo. 
Dessa forma você não consegue direcionar corretamente campanhas 

e anúncios.
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NÃO TRABALHAR COM METAS

Todo o departamento comercial ou equipe de vendas precisa ter 
metas simples e claras.

A meta não precisa ser aquela coisa chata e imposta, ela deve ser 
feita levando em conta a capacidade do vendedor, o tempo médio 
que ele gasta para fazer uma venda e os recursos que lhe são 
oferecidos para isso.

Definir metas ajuda o trabalho em equipe (todos sabem para onde 
devem remar) e a implantação de uma cultura de meritocracia na 
empresa. Todos agora têm à disposição dados quantitativos do 
desempenho das vendas e podem pensar soluções para melhorá-las.


