
 

 

 

 

 

REDES SOCIAIS SÃO FEITAS POR PESSOAS:  

UM BATE-PAPO COM ALINE FREITAS* 

 

Aline Freitas é jornalista, pós-graduada em Marketing pela FGV e 

mestranda em Comunicação, Cultura e Amazônia no PPGCom-UFPA. 

Atualmente, também atua como consultora de mídias digitais e coordena o 

setor de redes sociais na Agência Quarta Tela Ações Interativas, 

responsável pelas contas das Organizações Romulo Maiorana (ORM). Entre 

os clientes da empresa, estão marcas fortes na região, como o jornal O 

Liberal, TV Liberal e Rainha das Rainhas. Durante o Facebook Marketing 

2015, Aline fez a palestra “Facebook ADS e Captura de Leads”.  

Veja a entrevista que foi feita com a jornalista antes do evento: 

 

Enderson Oliveira – As redes sociais estão constantemente se 

modificando e mesmo renovando. O facebook, por conta das 

mudanças que faz, talvez consiga durar por mais tempo. Temes 

"perder" ele ou outra rede social? Por outro lado, como te aproveitas 

dessas mudanças? 

Aline Freitas – Acredito que inovação é fundamental para que uma rede 

social continue a ser um sucesso e nisso o Mark tem investido de maneira 

muito assertiva. Por isso, penso que enquanto existirem estas constantes 

mudanças existirá facebook, seus likes e compartilhamentos. Quanto ao 

medo de perder determinada rede social ele inexiste afinal elas são feitas 

de pessoas e pessoas têm o desejo latente de interagirem em nichos e 

comunidades, além da curiosidade pelo novo. Assim como um dia o Orkut 

deixou de ser interessante e os brasileiros aderiram, em massa, ao 

Facebook pode ser que este deixe de ser, um dia, algo atraente e redes 

alternativas se tornem sucesso no Brasil. Mas rede social, acredito que 

sempre existirá, pode mudar a roupagem, a plataforma, a tecnologia, a 

interação, mas a necessidade de comunicação do ser humano e, 



 

 

 

 

principalmente, o interesse da Geração Z pela web não, afinal eles são a 

geração da Internet. 

 

Enderson Oliveira – Na tua trajetória trabalhando com mídias 

sociais, que cases destacas de sucesso ou mesmo crise? 

Aline Freitas – Existe uma variedade imensa de cases legais e de 

insucessos que podemos citar nas redes sociais, mas vou me ater em 

destacar algo que as grandes marcas estão fazendo e que eu acredito ser 

bem legal - conseguir contextualizar a comunicação com as pessoas a fim 

de gerar relacionamento com os clientes. Para isso, investir em diálogos 

incríveis que fujam do lugar comum e combinem ousadia e criatividade 

visando encantar os clientes é um diferencial. O ‘pensar fora da caixinha’ 

tem sido o grande desafio das empresas atualmente, já que estamos 

diante de um consumidor cada vez mais conectado, exigente e com um 

maior poder no diálogo com as marcas. Diante desse cenário, interações 

como as da Netflix e Centauro na batalha por um cliente no twitter ou 

ainda a disputa de rimas entre os bancos Itaú e Santander que foi 

proposto por um cliente e, mais recentemente, o Bradesco que fez uma 

espécie de "assessoria de investimento" para um gamer que perguntou 

qual deveria ser a estratégia utilizada por ele no Dota ("Defense of the 

Ancients") que é um jogo que possui milhões de fãs mundo afora e que 

com a resposta personalizada dada pelo banco viralizou nas redes sociais 

e encantou as pessoas. Esses exemplos são alguns dos cases de sucesso 

mais bacanas envolvendo relacionamento nos últimos anos, afinal redes 

sociais é formada por pessoas e é com elas que nós falamos. 

Em se tratando de casos de insucesso emblemáticos do universo de social 

media nacional, existe a Loja virtual Visou em que a marca mandou a 

cliente “procurar um macho” após ela reclamar por não ter recebido seu 

pedido. No Pará, tem um case de insucesso que eu acredito ter sido bem 

chocante - o acidente envolvendo um ônibus com estudantes paraenses 

que viajavam para um congresso no Paraná que causou 10 vítimas fatais 

e foi noticiado pela empresa Eventur Belém em sua página. Além de 



 

 

 

 

publicar os nomes das vítimas fatais, informou o nome da empresa 

responsável pela viagem (sua concorrente) e diante da repercussão 

extremamente negativa ainda respondeu aos usuários chamando-os de 

nojentos, mesquinhos e que não fariam falta para a empresa. O post, 

lógico, gerou revolta nas redes sociais. 

 

Enderson Oliveira – Tuas pesquisas em comunicação em geral um 

observam também relações interpessoais, hábito, enfim, questões 

mais "antropológicas". Achas que este também pode ser um bom 

caminho para atrair e mesmo manter o consumidor ligado à marca? 

Aline Freitas – Sim, minha proximidade com a antropologia me faz 

gostar muito de netnografia que é a pesquisa em ambientes virtuais 

claramente inspirados na etnografia da antropologia. Através dessa 

técnica de pesquisa conseguimos ter o aprofundamento, por exemplo, 

dos dados coletados com ferramentas usadas no monitoramento digital 

visando desvendar o mistério do comportamento online e poder 

desenvolver campanhas muito mais direcionadas para o público-alvo e 

com um maior ROI – Retorno sobre o investimento. Hoje, já temos a 

Netnografia como fonte de inovação diante de uma rede complexa que é 

a internet e que cresce vertiginosamente. 

 

Enderson Oliveira – Como observas o mercado de redes sobre o 

assunto aqui em Belém? 

Aline Freitas – O mercado paraense tem crescido bastante, mas ainda 

estamos engatinhando no trabalho com redes sociais. Enquanto o 

mercado nacional já trabalha com profissionais especialistas, por 

exemplo, profissionais de monitoramento, curadoria de conteúdo, SAC 

2.0 e planejamento aqui ainda estão à procura do analista de mídias 

sociais - aquele profissional generalista que faz de um tudo. Sou ciente 

que a área ainda é muito nova e o mercado está em fase de aprender 

experimentando, mas tenho visto que o caminho é sim o de trabalhar as 

especificidades e peculiaridades das mídias, porque as redes sociais são 



 

 

 

 

um universo amplo e complexo em que trabalhamos com pessoas e 

alguns conceitos são extremamente importantes neste cenário: 

relacionamentos, comportamentos, tendências, inovação, hábitos de 

consumo e etc. Engana-se quem acha que trabalhar com redes sociais é 

manipular ferramentas. Trabalhar com o digital, em redes sociais, é se 

relacionar e tentar entender desejos e necessidades das pessoas e 

trabalhar para atendê-los através das marcas. 

 

 

* Entrevista publicada originalmente em 19 de março de 2015 no site 

http://yesbil.com/facebookmarketing/redes-sociais-sao-feitas-por-pessoas-um-bate-

papo-com-aline-freitas/.  
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