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Ao longo do tempo, frente a numerosas mudanças no mercado, as empresas
vieram se adaptando e criando novas maneiras para se destacar. Em meio às
plataformas digitais, essa procura pelo destaque não seria diferente.

É nesse cenário digital que as empresas têm grandes oportunidades de
promover e expandir sua marca, por meio do engajamento e relacionamento com
seus clientes, tanto reais quanto potenciais. Para isso, o conteúdo de marcas dentro
das redes sociais, se faz cada vez mais necessário. Apesar da dificuldade do meio,
que ao possuir diversas informações, acaba mantendo a atenção dos usuários mais
dispersa, a partir do momento em que se é entendido o público alvo de uma
determinada marca (levando em conta sua linguagem, seus interesses e seu
comportamento), as empresas conseguem segmentar seus assuntos gerando
conteúdo relevante para o público. Como consequência, ao tornar a marca cada vez
mais humana com um relacionamento mais próximo, o posicionamento da marca na
lembrança do consumidor irá aumentar significativamente, fomentando interesse e
confiança ao seu nome.

Como um bom exemplo de investimento em conteúdo, podemos citar a Red
Bull que, ao começar a entender seu público percebeu que seus clientes eram
amantes de esportes radicais, por exemplo, isso fez com que a marca passasse a
focar mais em conteúdos esportivos e nas divulgações de seus patrocínios em
eventos relacionados, por meio das redes sociais, gerando assim, a interação com o
público e potenciando a marca a estar cada vez mais presente no processo de
decisão de compra do consumidor.

Portanto, frente a todo esse campo de oportunidade que as redes sociais
proporcionam. Cabe às empresas e aos profissionais investirem em conteúdo que
envolva cada vez mais o interesse de sua audiência ao conceito da marca.


