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Do ponto de vista 

individual somos parte 

de várias redes sociais

desde que nascemos.
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Redes sociais são pessoas



O que são mídias

sociais?



Midia social é comunicação

entre pessoas, enviar sinais de 

fumaça era mídia social na

idade da pedra.

Igor The Troll













As redes sociais são

importantes formadores

de  personalidade de 

individuos e sociedade



Movimento em rede



Redes de comunicação em massa:

Jornal, radio, tv

Rede peer to peer (entre 

individuos):

Verbal, escrita, telefone

Grupos:  assembleias, reuniões, 

congregações



Redes sociais e a internet



Rede social animação



A internet é o 

potencializador de redes

sociais



WEB 1

Seguia o modelo

emissor-receptor da 

mídia de massa



WEB 2

Etapa da web colaborativa, 

quando as redes sociais se 

solidificam como a principal 

função da internet



WEB 3

Etapa que estamos entrando, 

internet móvel, usuário tem a 

internet no bolso, e representa o 

principal agente de comunicação da 

rede.



No tempo da WEB 1 o 

único que se precisava

era um website.



Atualmente precisamos ter

PRESENÇA. 

qualquer empresa o negócio

precisa ocupar espaços onde

seu público ou consumidor se 

encontra.



Espaços virtuais a serem

ocupados:

BLOGS

MICROBLOGS

SITES DE RELACIONAMENTOS

SITES DE COMPARTILHAMENTO MULTIMÍDIA





Estrategias da mídia social se 

fundamenta em 4 “C”:

Conteúdo

Contexto

Colaboração

Comunidade



A Estrategia de marketing 

em mídias sociais

funciona quando seu

conteúdo VIRALIZA.





Viralização



A final as redes sociais

são realmente

poderosas? 



Brastemp! Anos 50.



O Caso Oboreli



796,488



Para nós, ele é parte de 

um aprendizado…..



Efeitos rede social













Topic trending Brasil





3,364,425



Eu Reporter - caso Renê



55,447 seguidores















47% da população

conectada no mudo

visitou Youtube.com em

abril 2010



Trending Tube























T mobile life for sharing





















Tudo isto é muito lindo

mas…

como participar?



Teremos que assumir a 

Produção de conteúdos:

A nova Fronteira



Empowerment da 

comunidade :

alfabetização digital 

e 

alfabetização multimídia



1. Capacitar pessoas a 

contar suas próprias

histórias usando:

textos, vídeos, 

fotografias, registros

sonoros.



2. Usar os conteúdos para

construir uma Ação

prática “take an action"



Dissemintar nas redes

sociais para

compartilhar com a 

sociedade.



Ampliando a participação

e diálogo: exercitando a 

sua cidadânia.
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