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Resumo 

Gestão de conteúdo em mídias sociais traça um panorama geral e completo sobre a 

produção de conteúdo nas redes sociais, desde sua teorização e compreensão do 

ciberespaço até as métricas de avaliação daquilo que foi produzido. O objetivo principal 

é refletir sobre as melhores práticas para planejamento e gestão de conteúdo para mídias 

sociais e também sugerir algumas delas. Entendendo como parte da comunicação 

estratégica de uma empresa, o livro traz conteúdos práticos de determinação do público-

alvo e planejamento, arquitetura, pautas, formatos e avaliação de conteúdos produzidos 

para essas mídias. Assim, pode-se colocar todos esses conhecimentos em prática, com 

subsídios para produzir e avaliar de maneira efetiva a comunicação em mídias sociais. 
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