
As Redes Sociais são hoje fundamentais no Grupo Visabeira e, acredito, em todas
as organizações. Uma empresa que não tenha uma presença forte online é quase
como se não existisse fisicamente. É por isso que o Grupo Visabeira faz uma
aposta cada vez maior, não só na sua presença em Redes Sociais como em termos
de Marketing Digital.

Quais as principais vantagens de ter uma

presença forte nas redes sociais? Que valor é

que esta aposta traz à  sua organização?

Francisco Montez, Marketing Manager 
no Grupo Visabeira  



Sem dúvida. A melhor forma de estarmos próximos dos nossos clientes e público-
alvo é através das redes sociais. Tornou-se fundamental para todas as
organizações a comunicação por este meio e, cada vez mais, comunicar em
“tempo real”. São cada vez mais as empresas que se preocupam em associar os
seus produtos ou serviços ao que acontece em tempo real e isso cria sem dúvida
uma enorme proximidade com os seus clientes. Tambem a interação entre
organização e consumidor evoluiu para níveis e formas nunca antes vistas.

Considera que as redes sociais permitem aproximar as

marcas dos consumidores? De que forma? 

Quais os principais desafios na definição e

implementação de uma estratégia digital,  nomeadamente

nas redes sociais?

Na hora de definir uma estratégia digital é importante não nos focarmos apenas
nas redes sociais. Uma estratégia digital envolve vários meios e pormenores (que
são pormaiores). De nada nos vale comunicarmos bem nas redes sociais se o site
da empresa não estiver atualizado ou não for apelativo o suficiente. Por exemplo,
se implementarmos uma campanha nas redes sociais mas o cliente chega ao site e
não encontra o que encontrou nas redes, o mais provável é perdermos o cliente.
Na hora de definirmos uma estratégia digital temos de a pensar como um todo. As
redes sociais, Google Ads, SEO, Email Marketing… tudo tem de bater certo. Mesmo
assim, há outras coisas que vão influenciar se a nossa estratégia vai ou não correr
bem, como a definição do nosso público-alvo ou o conteúdo que estamos a
comunicar (design, qualidade do conteúdo, etc.). Na hora de definir uma estratégia
de Marketing Digital, acima de tudo, devemos pensá-la como um bolo, em que
tudo é essencial para a estratégia resultar. 



Creio que se o online estava cada vez em maior crescimento antes da pandemia, a
mesma só veio acelerar o processo. Não sei se as redes sociais irão crescer mais
por causa da pandemia mas não tenho dúvidas que outras componentes do digital
como as compras online aumentaram e irão continuar a aumentar bastante. O
próprio Instagram já criou uma parte específica para as compras, as próprias
redes sociais perceberam que a pandemia veio acelerar o processo. Mesmo ao
longo deste ano e meio de pandemia, as pessoas e as empresas viram-se
“obrigadas” a criar outro tipo de conteúdos nas redes sociais que não estavam
habituadas devido a estarem fechadas em casa. 

Em termos de futuro, creio que este estará cada vez mais nos vídeos. Temos
observado isso mesmo com o aparecimento do Tik Tok ou do Reels no Instagram.
Não sei se a fotografia irá perder força porque nem toda a gente se sente à
vontade ou tem disponibilidade para estar a fazer vídeos e a trabalhá-los, mas não
tenho dúvidas que a partilha de vídeos irá ganhar força nos próximos anos.

Como vê  o futuro das redes sociais pós-pandemia? 

Torna-se de facto cada vez mais difícil. O Marketing está em constante evolução e
temos de nos manter sempre atualizados face ao mercado. Destacam-se as
empresas que conseguem criar uma maior interação e proximidade com os seus
clientes e restantes consumidores, publicando conteúdo com qualidade e, de
preferência, comunicando em “tempo real”.

Como pode uma organização destacar-se nas redes

sociais no meio de tantas outras marcas?


