
REPUTAÇÃO ONLINE: POR QUE SE IMPORTAR E COMO MANTER 

 

As mídias sociais podem representar uma grande oportunidade ou um grande problema 

para sua empresa, produto ou serviço. Um tweet crítico, aquele comentário insatisfeito 

ou review negativo não devem ser ignorados, mas vistos como oportunidade de 

aprimoramento de sua presença nas redes e do que você oferece para o cliente. A boa 

gestão de sua reputação online possibilita aumento de visibilidade e consolidação do 

valor de marca, fatores fundamentais que demonstram a necessidade de estar em dia 

com os novos tempos.  

 

E por falar em novos tempos... 

O modo de divulgação das marcas e de propagação das opiniões modificou-se. Tais 

mudanças abrem o risco de a empresa perder o controle sobre o que é dito sobre ela nas 

redes sociais e sites de opinião, caso não haja investimento no acompanhamento desses 

dados. O que é dito em um comentário está sendo exposto para, potencialmente, 

milhões de pessoas, então feedbacks negativos causam um impacto muito maior do que 

no passado. 

 

Por onde começar? 

É indispensável, para monitorar e trabalhar sua reputação online, estar presente em 

todas as redes sociais. As páginas, perfis e canais de sua marca devem ser realmente 

ativos, o que garante não apenas a constante divulgação, como também a proximidade 

com os clientes. Isso permite que você conheça os nichos que compõem seu público e 

adapte o conteúdo a eles. Além  de produzir conteúdo e investir em marketing digital, é 

preciso interagir com os seguidores: perguntas devem ser respondidas, mensagens 

devem ser lidas, feedbacks negativos devem ser pesquisados e solucionados. O efeito 

dessas práticas é positivo por humanizar a relação entre empresa e cliente.  

 

Aproveite as ferramentas de monitoramento 

Além de estar presente nas redes sociais, é possível ser avisado sobre o que é dito online 

sobre sua empresa, produto ou serviço. Há ferramentas que alertam sobre as menções e 

fornecem os links onde elas estão, como o Google Alerts, e há buscadores nos quais, 

por meio da inserção de palavras-chave, tem-se acesso aos endereços nos quais as 

citações estão presentes, como faz o Social Mention.  



 

Saiba como solucionar problemas 

Admita que problemas, reclamações e conflitos são inevitáveis. Portanto, o modo como 

você lida com tais adversidades é que realmente importa. Ouça, busque compreender e 

desculpe-se. Nada disso adianta, é claro, se o problema não for solucionado, então 

proponha soluções e ofereça benefícios. Use as redes de comunicação para aproximar-se 

desse cliente, por meio de mensagens ou e-mails que chequem a reclamação e 

confirmem a resolução. Assim, a possibilidade de perder o cliente é reduzida e a chance 

de fidelizá-lo é potencializada.  

 

Aprenda com bons exemplos 

Há empresas fazendo excelente uso das possibilidades abertas pelo universo online. 

Aproveite sua presença nas redes sociais para observar as estratégias bem sucedidas 

utilizadas por essas marcas, aprender com o marketing digital delas e adaptar o que 

achar interessante para sua empresa e público alvo.  

 

Aproveite a gama de informações e ferramentas oferecidas pela internet, coloque em 

prática dicas para melhorar ou estabelecer a reputação online de sua empresa e colha os 

bons resultados desse investimento.  

 

 

 

 

  


