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“Uma poderosa conversação global começou. Através 
da Internet, as pessoas estão descobrindo e 
inventando novas maneiras de compartilhar 

conhecimento relevante com velocidade estonteante. 
Como um resultado direto, os mercados estão ficando 

mais espertos – e ficando mais espertos do que a 
maior parte das empresas.”

The Cluetrain Manifesto
Rick Levine, Christopher Locke, 
Doc Searls e David Weinberger

Publicado em 1999 



Mídias Sociais

Projetos colaborativos (wikipedia), 
blogs e microblogs (Twitter), 
comunidades de conteúdo 

(Youtube), redes sociais (Facebook), 
jogos virtuais, mundos virtuais (2nd 

Life), …, …, …



                   



  

Ele está tuitando...



  

Não é uma Brastemp

http://www.youtube.com/watch?v=riOvEe0wqUQ 813,786 visualizações (30/10/2011)

http://www.youtube.com/watch?v=riOvEe0wqUQ
file:///home/queiroz/docs/apresentacoes/redes-sociais/videos/nao-e-uma-brastemp.flv


  

Hitler reacts to the Hitler parodies
being removed from YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=kBO5dh9qrIQ 3m51s

http://www.youtube.com/watch?v=kBO5dh9qrIQ


  

A Revolução das Mídias Sociais

http://www.youtube.com/watch?v=Iv2ZN1ARtYQ 4m31s

http://www.youtube.com/watch?v=Iv2ZN1ARtYQ
file:///home/queiroz/docs/apresentacoes/redes-sociais/videos/A_Revolucao_das_Midias_Sociais.mp4


“Os homens criam as ferramentas, 
as ferramentas recriam os 

homens”

Marshall McLuhan



  



  



  

2m54shttp://www.youtube.com/watch?v=QQQGQz26xBY 

http://www.youtube.com/watch?v=QQQGQz26xBY
file:///home/queiroz/docs/apresentacoes/redes-sociais/videos/13th_Street_Interatividade_no_cinema.flv




  

1. China - 1,313,973,713
2. India - 1,095,351,995
3. Facebook – 800,000,000+
4. USA – 300,176,035
5. Indonesia – 245,452,739
6. Brasil – 188,078,227
7. Paquistão - 165,803,560
8. Bangladesh - 147,365,352
9. Russia - 142,893,540
10. Nigéria - 131,859,731
11. Japão - 127,463,611 

Países mais populosos



  



  



  

Nclüder.com



  

Novas Profissões

Nos últimos seis
Meses Você não
fez mais do que
atualizar a sua 

Página no facebook.

Agora nós temos
Uma vaga para

gerente
de marketing em
redes sociais e
você é o mais

Qualificado. Você
receberá um

Grande aumento
e uma promo ão.Ç

O crime
Compen-

sa!
Eu

sabia!!!

Nós
espera-

mos
que você

possa
Mentir

tão bem
Quanto
rouba.





  



“Existem 4 bilhões de usuários de 
celulares no mundo

levando consigo equipamentos 
prontos para usar o Twitter.”

Biz Stone
co-fundador do Twitter

Tudo o que você precisa saber sobre Twitter



“Não consegui explicar até hoje para 
o meu chefe.” @joycemescolotte

“É o fruto do amor proibido entre o 
scrap do Orkut e o MSN.” @crisdias

Tudo o que você precisa saber sobre Twitter



  



  



  



Os usuários do Twitter tendem a ser 
pessoas informadas porque existe 

uma preocupação entre os
participantes do serviço – que beira a 
neurose – de saber tudo o que está 

acontecendo agora.

Tudo o que você precisa saber sobre Twitter



“no final, a minha impressão é que o Twitter estava certo e 
errado. O Twitter é uma maneira de se jogar tempo fora 

massivamente. Ele é sim outra maneira de procrastinar, de fazer 
as horas passarem sem que se termine o trabalho, a batalha por 

status online e para massagear o seu próprio ego. Mas é também 
um canal brilhante para se transmitir notícias de última hora, 
fazer perguntas e para se chegar perto de figuras públicas que 

você admira. Nenhum outro canal se compara à capacidade dele 
de disseminar conteúdo em tempo real por boca-a-boca.”

David Pogue, colunista do New York Times

Tudo o que você precisa saber sobre Twitter



“Eu nunca pensei que fosse tuitar! 
Eu escrevo livros de 900 páginas.”

Tom Peters



  



Olá, eu
sou o
Dilbert

Quantos 
seguidores
No twitter
você tem?

Nenhum
O mundo

Te
julgou

É como
se eu
Não

existisse.

Para
Um

fantasma
Até que

Você
Bloqueia

bem
A TV



  



  

LinkedIn.com



  

Sobrecarga de Informações



  



  

Feedly



  

Feedly



Comunidades
… e Comunidades



  



  

Secondlove.com.br



  

beautifulpeople.com



  

DrinkedIn.com



  

grasscity.com



  

livemocha.com



  

skoob.com



  

Intellectconnect.com



  

Drimio.com



  

VampireFreaks.com



  

divorce360.com



  

Stachepassions.com



  

Eons.com



  

LineforHeaven.com





Engenharia social e golpes
do vigário começam com

pedidos de amizade.





  

A Internet é para sempre

 Não existe o botão “delete”

― Todas as imagens

― Figuras

―Mensagens

― detalhes

 WWW significa “World Wide Web” (mesmo!)

 O caso dos gatinhos afogados



  

Socialnomics: ROI

4m14shttp://www.youtube.com/watch?v=JuiQAcYImnQ 

http://www.youtube.com/watch?v=JuiQAcYImnQ
file:///home/queiroz/docs/apresentacoes/redes-sociais/videos/Social_Media_ROI.mp4


Na longa história da humanidade, 
prevaleceram aqueles que 
aprenderam a colaborar e 

improvisar mais efetivamente

Charles Darwin



  

Referências

 Socialnomics

― http://www.socialnomics.com

 Martha Gabriel

― http://www.martha.com.br/ (@marthagabriel)

 Infográficos Twitter

― http://bit.ly/o6D2er

 Ebook: Tudo o que você precisa saber sobre o Twitter

― http://bit.ly/oOZ6i

http://www.socialnomics.com/
http://www.martha.com.br/
http://bit.ly/o6D2er
http://bit.ly/oOZ6i


Muito obrigado a todos 
que contribuíram para 

esta palestra
(mesmo sem saber)



  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62

