
terça-feira, 22 de novembro de 11



COMUNICAÇÃO.

                 
Redes sociais, profissionais liberais e 

Luli Radfahrer
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CHEGOU,

                 
o futuro

você queira ou não.
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TECNOLOGIAS

                 
ninguém leva a sério as novas

até que não dê mais para ignorá-las.
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NÚMEROS:                 
o que significam?
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2 bilhões online,

5,3 bilhões com celulares.
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Flickr: 5,2 bilhões de fotos,

7500 uploads/dia.
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Mais de meio milhão no Facebook.

Dedicando 1,3 milhão de anos por mês.
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Amazon: 180 livros em Kindle

para cada edição capa dura.
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Mais de 1 bilhão de contas no YouTube.
600 anos de conteúdo, cresce a 35h/minuto.
Mais banda do que toda a Internet em 2000.
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17º
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AVESSO.
Realidade: o pc virou do

 Intel Inside virou Google Outside.
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RÁPIDO.

                 
crise de referências: tudo muda

nos tornamos
hiperativos ansiosos estressados 

sem tempo desfocados.
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EVOLUÇÃO
na constante

as tecnologias trazem
uma sensação de deslocamento.

Ela é o sinal da mudança.
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CONTROLE

                 
Tudo que escape ao 

desespera.

terça-feira, 22 de novembro de 11



terça-feira, 22 de novembro de 11



terça-feira, 22 de novembro de 11



O FIM DA WEB.
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SOCIAL.
participação é uma demanda

Globalização 
Massificação 

Centros urbanos 
Expressão
Identidade

Meios digitais.
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EXPRIMIR.

                 
antes do blog vem a urgência por se 
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a mudança foi anunciada: “Rede de Intrigas” (1978)
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MUDOU:

                 
 O fato é que a Internet

discurso
audiência

autoria
original
público

conversa
participação
colaboração
maleável
comunidade
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WEB 2.0.

                 
A mudança é tamanha

que se fala em uma tal de
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RUIM.

                 
web 2.0 é um nome

 como pós-moderno ou segunda mulher.
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MÍDIAS SOCIAIS

                 
 

é um termo mais adequado que web 2.0.
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MÍDIAS SOCIAIS?

                 
O que são as tais

serviços de participação e presença:
colaboração publicação identidade 
informação discussão localização 

expressão participação transmissão 
construção socialização interação 

opinião reputação.
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CATEGORIAS
o problema da definição em
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“O QUE
ACONTECE AQUI?”

a pergunta que ninguém faz: 
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“ISTO É BOM
OU RUIM?”

é muito mais importante que:
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TECNOLOGIA: VISIBILIDADE
inovação expectativa desilusão esclarecimento produtividade
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Amazon.com: uma das primeiras redes.
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Personalização: páginas pessoais
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Mensuração: métricas variadas
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Serviços: venda direta
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Atendimento: suporte e CRM
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e-mail marketing: marketing direto
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Redes sociais e monitoramento
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Redes sociais e mensuração
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Publicidade digital
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Formulários: dados de relacionamento
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Aplicativos
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Microblogs
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Pagamento eletrônico
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Wikis: conhecimento coletivo
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Debates em páginas: 
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Fóruns: debates
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Identidade: Twitter 
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Reputação: redes de recomendação.
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Socialização: redes sociais.
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Publicação: blogs
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Localização: a rede móvel
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Reputação: redes de avaliação
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Expressão: vídeos
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Colaboração: conteúdo coletivo 
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Participação: eventos
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Opinião: votos
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aglutinação: serviços de concentração
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Discussão: fóruns e comunidades
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Expressão: canais
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IDENTIDADE.

                 
conteúdo é

a participação é crescente.
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DIFERENTE.

                 
é preciso pensar

a evolução não segue em linha reta.
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PENSAR.

                 
novas formas de 

tecnologias são ferramentas 
Pense em novos relacionamentos.

A maioria da web hoje não era 
imaginada em 1995.
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MENSURAR.

                 
novas formas de

 
reputação
adequação
conversação

relacionamento
engajamento

resultados
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REGRA.
transparência é

 precisa ser total.
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PODER.
Informação não é

Critério que é
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COMBINAÇÃO,

                 
Inovação e ousadia por

 como em gastronomia.
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CRIATIVIDADE

                 
 

não é exceção: é regra.
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CRIATIVIDADE

                 
 

é baseada em conhecimento.
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CONHECIMENTO

                 
 

é baseado em informação.
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PONTUAIS.

                 
Não existem mais ações
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INTEGRADA.
 A experiência é cada vez mais 
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CONVERSA,

                 
A mensagem se transformou em 

você queira ou não.
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CULTIVADAS.

                 
 Produtos são relações
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PRÉ-HISTÓRICOS.

                 
Profissionais analógicos logo serão considerados

 o que hoje é inovador brevemente será comum.
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em resumo, 

 OFF=ON
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FUNDAMENTAL.

                 
A base de dados é

Ela estabelece os parâmetros
do relacionamento.
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COMO ACESSAM

                 
pergunta essencial:

 Seus clientes.
Aonde vão? O que fazem? 

É necessário conhecer quem usa a rede e melhorar 
sua experiência antes de criar novos hábitos.
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SIMPLES:

                 
As ações devem ser

Sensatas
Inteligentes
Maleáveis
Pertinentes

Líquidas
Elegantes
Sem custo 
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Ideia Negócio
Business plan:

Visão

Marca

Prazo

Recursos

Estratégia

Concorrência

Custos

Promoção
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Negócio Comporta-

mento

Design de interação

Estratégia

Concorrência

Custos

Promoção

Objetivos

Personas

Cenários

Linguagem
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OBRIGADO.
luli@luli.com.br
www.luli.com.br

@radfahrer 
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