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a 
diferença 
de ouvir 
e
escutar

antes de tudo,



ouvir
1. 

transitivo direto 

perceber (som, palavra) pelo  
sentido da audição; escutar.

“o. música” 

ouvir



escutar
1. 

transitivo direto 

estar consciente do 
que está ouvindo.

“conversando na praia, ouvia 
o mar, mas não o escutava”

escutar



monitoramento
e social listening
afinal, qual  
a diferença? 



• Entender a saúde da marca 
nas redes sociais 

• Responder as dúvidas do 
cliente/potencial

• Prevenir crises 

• Extrair insights de  
conteúdo/FAQ

• Melhorar o atendimento

moni 
tora 
mento 
é para:



social
liste 
ning 
é para:

• Usar todo o arsenal de 
monitoramento (e mais)

• Interpretar o tom e as 
nuances das conversas 
do seu público

• Ir além da conversa sobre 
seu produto e/ou serviço

• Aproximar, engajar

• Promover melhorias nas 
estratégias de produto, 
marca e comunicação



Faça o ritual de
monitoramento
(Alô FSB Inteligência)

Extraia dali a percepção 
sobre o seu público 

(Em que conversas ele 
está inserido? Em quais delas

faz sentido você estar?

Vá onde o seu 
público está

 E converse sobre tudo 
(ou quase tudo) no 

tempo certo e com o tom 
certo

1 2 3

PASSOS DO SOCIAL LISTENING3



cases

cases

cases

cases

cases
cases

cases



VACINAÇÃO EM ISRAEL
O PREMIÊ CONTRA AS FAKE NEWS

Assistir vídeo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=tJiDkWUAJEM&feature=emb_logo


BUTANTAN
VACINA CONTRA FAKENEWS

BUBUNTANTAN
HUMOR



O FENÔMENO BBB E A 
CRIA DE NOVA IGUAÇU



O FENÔMENO BBB 
E O CONSELHO DE AMIGA 

OUTROS ÓRGÃOS ENTRAM 
NA CONVERSA

QUE VIROU MEME



DETRAN.SP

Case vencedor do  
Prêmio Sabre Awards 
Latin America 2018

Melhor campanha de 
Mídia Digital LATAM

DETRAN.SP 
E A BLITZ 
DO BEM



do social listening

e de uma persona  
compatível com a ação

de onde  
veio a ideia?



O uso desenfreado
de celular combinado
com direção
(impulsionado com o lançamento 
do instagram stories)

E outros comportamentos
de risco no trânsito

o vilão



Monitoramento diário 
das redes sociais 
e programas de TV  
+
Estratégia prigital_

o que nós fizemos?



a
primeira 
bronca



DA HOME DA FOLHA DE S.PAULO ÀS COLUNAS E VEÍCULOS SOBRE 
FOFOCA E CELEBRIDADES



resultados
em 2 anos nas redes sociais

+ De 20 celebridades “autuadas”

+ de 2 milhões de pessoas alcançadas

Quase 20% de taxa de engajamento



só os topzera



na imprensa
+ de 1000 reportagens sobre 
as blitz e na imprensa 
(Quando antes se pensou em emplacar DETRAN 
na editoria fofoca / celebridades?)

+ de 50 reportagens na  
mídia internacional

20 MATÉRIAS SOBRE 
A ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO 



marcalembrança 
de marca

Jornalistas, 
influenciadores, 
celebridades, 
todos preocupados
com suas condutas ao 
gravar ao volante



Nas redes 
sociais, 
uma legião 
de “fiscais” 
da blitz



obrigad@


