
Visibilidade, notoriedade e presença próxima 24/7 junto dos nossos clientes e
potenciais clientes. Algumas ações que fazemos através das redes sociais são
geradoras de vendas, trazendo um forte retorno para o nosso negócio.

Quais as principais vantagens de ter uma

presença forte nas redes sociais? Que valor é

que esta aposta traz à  sua organização?

Catarina Coelho Nogueira, Digital Marketing 
Manager na Kia Portugal / Grupo Bergé Auto

Considera que as redes sociais permitem aproximar as

marcas dos consumidores? De que forma? 

Sem dúvida. Por isso é que investimos tanto no apoio ao cliente contínuo,
nunca deixando de comentar, esclarecer ou gostar dos comentários dos nossos
clientes. É através das redes sociais que conseguimos marcar a presença diária,
sem as mesmas, não haveria um canal mais direto. A rádio ou os outdoors
deixaram de fazer o efeito que as redes sociais têm nos dias de hoje.



A concorrência será sempre o nosso principal desafio, porque competimos uns
com os outros. O budget é também uma condicionante, dado que se queremos
aumentar o nosso número de seguidores temos sempre que promover e existem
redes sociais muito mais caras que outras. A procura de influencers ou
microinfluencers sempre que queremos criar uma acção específica nem sempre é
fácil, porque ou estão agarrados a outras marcas concorrentes, ou são
extremamente caros, ou podem até não trazer qualquer tipo de retorno.

Quais os principais desafios na definição e

implementação de uma estratégia digital,  nomeadamente

nas redes sociais?

Criatividade. E, claro, inovação. Procuramos sempre testar as ferramentas que as
redes sociais nos dão para sermos diferentes. Começámos agora com os Kia Vibe
Test Lives e estão a ser um sucesso. Tentamos sempre criar posts de engagement
diferenciadores que, não só chocam, como agarram os nossos seguidores para
que interajam connosco.

Como pode uma organização destacar-se nas redes

sociais no meio de tantas outras marcas?

As redes sociais sofreram muito com a pandemia, notámos quebras acentuadas e
percebemos que as pessoas cada vez têm menos paciência para navegarem nas
redes. Além disso, o aparecimento de outras redes é notável o que pode saturar
as pessoas que, em vez de se concentraram numa só, sentem necessidade de
estarem em todas e não “ligam” às diferentes publicações, o que pode levar ao
efeito contrário que as marcas pretendem. Tenho as minhas dúvidas, mas
continuo a acreditar no poder das mesmas.

Como vê  o futuro das redes sociais pós-pandemia? 


