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SOCIEDADE DE CONTROLE E  
REDES SOCIAIS
A frase que resume o conceito da sociedade de

controle nos dias de hoje é  "Sorria, você está sendo
filmado". Segundo Foucault, a vigilância dos corpos e

o controle das pessoas no tempo e no espaço, são
estratégias utilizadas pelas relações de poder para

garantir a docilização dos indivíduos (referidos como
"corpos dóceis") e torná-los úteis à sociedade.

A expressão "sociedade de controle" foi usada pelo
filósofo Deleuze, que relacionava sabiamente o
desenvolvimento tecnológico ao controle social.

Temos vivido uma nova era, a era da tecnologia, da
informação em tempo real,  do poder estar em vários
locais ao mesmo tempo e em nenhum lugar. Somos
controlados diariamente por máquinas e aplicativos
cada vez mais modernos, que de fato parecem saber
tudo que pensamos. E por isso por saber que hoje os
algoritmos controlam tudo que fazemos na internet é
que criamos esse ebook para orientar seus trabalhos
nas redes sociais, fazendo com que você desenvolva

algo eficaz, mas com verdade e afeto. 
Nunca visando apenas o financeiro ou o controle do

seu cliente. 



SOCIEDADE DE CONTROLE E  
REDES SOCIAIS

Como você cuida da sua
imagem profissional?



SOCIEDADE DE CONTROLE E  
REDES SOCIAIS
ALGORITMOS
O algoritmo do Facebook ou do Instagram que

controla o que você vê e quem vê você!
O algoritmo do Facebook se baseia nas preferências
do usuário. Isso significa que a tecnologia percebe o
que e quem você realmente gosta e dá preferência
para exibir conteúdo dessas pessoas ou páginas.

Por exemplo, vamos imaginar que, no mesmo dia,
você curtiu a página X e a página Y. 

Nas próximas horas, você receberá as últimas
publicações dessas páginas e o algoritmo vai analisar

a sua atitude em relação a esse conteúdo.
Se você passar a curtir mais posts da página X do que

da página Y, com o passar do tempo verá, cada vez
mais, publicações da primeira página e menos da

segunda, porque o algoritmo entende que você tem
mais afinidade com os posts da X. O mesmo acontece
com os amigos que você adiciona. Se você quase não

se interessa por aquilo que uma pessoa publica, a
tendência é que veja cada vez menos posts dela



SOCIEDADE DE CONTROLE E  
REDES SOCIAIS

O Facebook, atingiu a marca de 2 bilhões de usuários,
e a cada dia mais e mais pessoas se conectam no

mundo todo.
No inicio da pandemia pudemos ver claramente, o
quanto as pessoas não estão preparadas para essa

nova SOCIEDADE, o que conseguimos ver foram
centenas de pessoas com curriculos incriveis,

mestrados e doutorados, sem saber falar diante de
uma camera, o que não é problema algum.

Porém diante de tantas coisas acontecendo, muitos
ainda não se deram conta de que estar fora desse

mundo tecnologico é uma especie de morte
profissional. 

Uma pesquisa realizada pela Mastercard e Americas
Market Intelligence (AMI) em 13 países da região da

América Latina e do Caribe indica uma enorme
mudança nos hábitos de consumo de países como

Brasil e Argentina e um aumento de 46 %no volume
de compras online durante a pandemia. Isso significa

que mais brasileiros tem consumido pela internet.



CÓDIGO DE ÉTICA
Pessoas se conectam o dia todo, buscando novidades,
produtos, serviços e entretenimento. Então estar fora

desse mercado tecnologico é apagar sua marca.
Instagram, facebook, Youtube, whatsapp, quer você

queira ou não tem se tornado cada vez mais um canal
de comunicação e consumo.

E você como profissional, como tem cuidado de suas
redes sociais?

Esse ebook foi criado para mostrar o quanto as
pessoas são influenciadas pela publicidade e o quanto

você pode ajudar seu cliente oferecendo algo
diferenciado e não apenas visando lucros, como a

grande maioria, lucro é consequência de um trabalho
humanizado e bem feito.

Minha proposta é oferecer a você e ao seu cliente um
trabalho baseado na verdade e no afeto.

Sem exposições pessoais, mas mostrando um
conteúdo de qualidade e etico. 

E por falar em ética:
 
 



ATENÇÃO PSIS
Antes de comecar suas postagens,  você deve
seguir o código de ética do Conselho Regional

de Psicologia, no quesito divulgação e
promoção dos seus serviços.

No artigo 20 da ultima edição do Código de
Ética Profissional do Psicologo, informa que ao

promoverpublicamente seus serviços, o
profissional de psicologia deve sempre

informar seu número de registro CRP; fazer
referência apenas a titulos ou qualificações
que possua; divulgar somente qualificações,
atividades e recursos  relativos a técnicas e

práticas que estejam reconhecidas ou
regulamentadas pela profissão; não ultilizar o
preço do serviço como forma de propaganda ,
dentre outras orientações. Além de não fazer

divulgações sensacionalistas de suas atividades
profissionais.  



IMAGEM
As fotos descrevem os produtos ou os serviços

mais rápido do que o
texto.

 Concentre-se no fato de que a criação de
imagens é mais importante
do que escrever um texto.

 O texto num instagram por exemplo não
trará nada para você. Fotos e vídeos irão ajudá-

lo muito a obter cliques e
tráfego.

 
E sobre sua imagem profisisonal?

 
Suas fotos para banners, rede social, cartazes

de eventos que você é convidada (o) e sua foto
de whatsapp condiz com seu curriculo Lattes?
Sabendo que sua imagem chegara na mente

das pessoas, antes do texto, como anda o
investimento de sua imagem? 



Qual imagem você tem passado para o seu
cliente?

 
A imagem pessoal é a perspectiva que temos
de nós mesmo, mas também que as outras
pessoas têm sobre nós conforme o modo

como agimos, nos vestimos, nos expressamos.
 

IMAGEM



IMAGEM



POR QUE A PRIMEIRA
IMPRESSÃO É A QUE FICA?

Vamos responder essa questão
começando com outra pergunta:

O que é neuromarketing?

Neuromarketing nada mais é do que um
estudo formal das respostas do cérebro à todo

tipo de publicidade e propaganda. 
Nem todas as pessoas sabem, que existem

exames neurologicos como ressonância
magnética e eletroencefalograma, que além de

diagnosticar saúde, podem investigar quais
processos no cérebro do consumidor

influenciam suas decisões de compra, ou seja
é possivel aprender como seu cliente toma

decisões, assim como descobrir quais partes
do cerebro motivam as pessoas a fazerem tais

escolhas. 



POR QUE A PRIMEIRA
IMPRESSÃO É A QUE FICA?

E assim foi possivel descobrir que as
pessoas fazem um julgamento

subconsciente sobre um ambiente ou
produto dentro de 90 segundos após a
visualização inicial. Em torno de 62% e

90% dessa avaliação é baseada somente
nas cores.

Logo, a expressão a primeira 
impressão é a que fica, não é um
conhecimento popular, mas sim
cientifico, pois nos primeiros 90

segundos após visualizar o produto, a
pessoa já consegue avalia lo.



EXEMPLOS DE
NEUROMARKETING
A Hyundai foi um caso de sucesso ao
usar o eletroencefalograma para avaliar o
protótipo de um automóvel. A pesquisa
focou na usabilidade do modelo. Foram
30 participantes, 15 homens e 15
mulheres, que examinaram um protótipo
do carro durante uma hora. Para o
experimento, eles usaram bonés
adaptados com eletrodos. Foi aí que o
aparelho mediu as atividades cerebrais
de cada um em resposta a diferentes
características do protótipo. Ficou fácil
identificar situações e estímulos mais
prováveis de levar o cliente a fechar o
negócio. E era justamente isso que a
empresa queria, é claro.
 
https://klickpages.com.br/blog/neuromar
keting/



EXEMPLOS DE
NEUROMARKETING
Netflix
Dos carros para o streaming de vídeos.
Você talvez já tenha notado que a Netflix
oferece um teste gratuíto para obter algo
em troca: a assinatura do serviço. É o que
se chama de princípio da reciprocidade.
Ao dar o primeiro mês ao cliente, a
empresa conecta os usuários ao serviço
completo e mostra seus benefícios na
prática. É o estímulo que faltava para
muitos consumidores confirmarem a
assinatura depois do período de teste.
Lembrando que o Spotify (streaming de
músicas) faz a mesma coisa.
 
https://klickpages.com.br/blog/neuromar
keting/



PSICOLOGIA E MARKETING

Você sabia que muitas abordagens teoricas
são usadas na publicidade, todos os dias?

 
Vamos começar pelo Behaviorismo: O
Behaviorismo, também chamado de

Comportamentismo ou Comportamentalismo,
tem como objeto de estudo o comportamento.

 Um dos principios do Behaviorismo, que
encontramos constantemente na publicidade

é o de Recompensa e Castigo.
Recompensa e Castigo = Evitar dor

 
Como assim?

Normalmente as pessoas preferem não
perder do que ganhar, no marketing há

muito mais resultado se você falar que ela
deixou de gastar 100 reais, do que falar

que ela ganhou 100 reais de desconto por
exemplo.

 
 

 

BEHAVIORISMO
 



PSICOLOGIA E MARKETING

Exemplo:
Esse produto custa 400,00 e hoje você vai levar

por 100,00 e deixará de gastar 300,00.
  e

Só hoje você ganhará um desconto de 300,00 na
compra do produto tal 

 
Observe que a promoção é a mesma em valores,

porém a primeira, surte muito mais efeito, quando
você diz que a pessoa não irá perder, deixará de

gastar.  Para ela isso é evitar uma dor.
Perder é sempre um castigo. E entre ganhar a

recompensa e evitar um castigo, ela prefere evitar
um castigo.

 
Outro exemplo 

Nos jogos de video Game as pessoas são
sempre recompensadas ganhando bonus e

passando de fases. Isso estimula ainda mais o
jogador a consumir ainda mais jogos. 

 
 

 

BEHAVIORISMO
 



PSICOLOGIA E MARKETING

PSICOLOGIA: teoria que considera os fenômenos
psicológicos como totalidades organizadas,

indivisíveis, articuladas, isto é, como
configurações.

 

 

GESTALT
 

O estudo de Gestalt está
relacionado à percepção que nós
do mundo e o que nele contém.
Ele explica como o cérebro pode
nos influenciar em determinadas

situações, através da
interpretação do que vemos e

isso esta diretamente relacionado
ao modo que as mídias nos

influenciam.



PSICOLOGIA E MARKETING

Vamos refletir sobre alguns principios da Gestalt
e entender como eles podem influenciar nossas

escolhas.

 

GESTALT
 

O princípio da similaridade
explora o fato de que coisas que

são parecidas são percebidas
como parte do mesmo grupo e
tendem a ser percebidas como

tendo a mesma função.
Logo, você poderá usar esse

principio em post do Instagram,
postando coisas similares que

serão vista como um todo. 



PSICOLOGIA E MARKETING

Vamos refletir sobre alguns principios da Gestalt
e entender como eles podem influenciar nossas

escolhas.

 

GESTALT
 

O princípio da continuidade 
 diz respeito à maneira como a
percepção do fluxo e sequência

dos elementos funciona em
nosso cérebro. Trata-se da

tendência dos objetos em seguir
uma linha de fluidez visual

gradativa, algo continuo. Uma
das leis que mais tem relevância
em atualizações diarias de redes
sociais como Instagram, stories

ou status de whatsapp



PSICOLOGIA E MARKETING

Vamos refletir sobre alguns principios da Gestalt
e entender como eles podem influenciar nossas

escolhas.

 

GESTALT
 

O princípio da continuidade no
Instagram:

Post Carrossel
É um recurso do aplicativo que permite

você poestar até 10 fotos no mesmo
post. Para visualizá-las, basta rolar a

tela pela lateral, daí a comparação com
um carrossel. Isso torna os anúncios
mais atrativos, visto que você pode
mostrar produtos similares ou um

mesmo produto sob diversas
perspectivas, e acompanhado de suas

características.
 



O princípio da continuidade no
Instagram:

Post Carrossel
 
 
 

PSICOLOGIA E MARKETING

Vamos refletir sobre alguns principios da Gestalt
e entender como eles podem influenciar nossas

escolhas.

 

GESTALT
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GESTALT
 

Observe as bolinhas continuas ...
cada bolinha é uma foto postada no mesmo post,

isso faz com que seu cliente fique mais 
tempo conectado a sua rede, olhando várias vezes o

mesmo post............



PSICOLOGIA E MARKETING

 

GESTALT
 

A continuidade no Stories ou no Status.
Já parou para pensar poque as séries, Big Brother e
novelas fazem tanto sucesso, mesmo alguns sendo

muito ruins?
Isso acontece por conta da continuidade, as pessoas

querem saber o que vai acontecer depois.

...........
Então, se você atualizar seu stories e status
diariamente, você irá manter o seu ciclo de

continuidade sempre ativo, não fechando nunca. 

Principio do Fechamento
Trabalhando de forma oposta à Ilusão de

Continuidade, citada no exemplo anterior, a
ilusão de fechamento cria a impressão de que o

conteúdo acabou.



PSICOLOGIA E MARKETING

 

JUNG
 

A  Gestalt possui outros principios que podem ser
usados dentro do marketing, porém selecionamos
apenas alguns para que você possa turbinar ainda

mais suas redes sociais, com uma base teórica solida
e eficaz. 

A teorica Junguiana, nós ajudará a construir nossa
persona, o que será muito importante em todo processo

de criação e elaboração do seu plano de marketing
pessoal. 

Na concepção da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung
(1875 – 1961), o Arquétipo Persona dá ao sujeito a

possibilidade de criar um personagem que pode não ser
de fato ele mesmo.

Porém quanto mais sentimento, quanto mais de você
estiver impresso em seus conteúdos, mais verdade

haverá e mais resultados virão.
A persona será importante para conhecer nosso público e
o tipo de conteúdo que iremos postar, isso não tem nada

haver com criar mentiras ou enganar seu público, isso
nunca dará certo, simplesmente porque tudo pode ser
sentido. Então quanto mais verdades mais resultados. 

 

GESTALT
 



é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. Ela é
baseada em dados reais sobre comportamento e

características demográficas dos clientes, assim como suas
histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e

preocupações. A persona guia a criação de conteúdo e de
Marketing Digital. 

 
Qual a diferença entre público alvo e persona?

O público-alvo pressupõe uma mira que a marca deseja
apenas atingir, enquanto a persona considera que há
uma pessoa do outro lado, com quem a marca quer

interagir.
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PERSONA NO MARKETING
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PERSONA NO MARKETING
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 MARKETING COM AFETO
 

É muito importante saber
identificar essa diferença, pois

como falamos nas páginas
anterior, num mundo onde as
pessoas estão cada vez mais
sozinhas, mesmo interagindo
com o mundo, trabalhar com

sentimentos verdadeiros e afeto
dá sempre certo. 

 



PSICOLOGIA E MARKETING

 

 MARKETING COM AFETO
 

O marketing com afeto, faz
você se conectar com

pessoas através da verdade e
do sentimento. 





BoaS fotos falam mais 
do que textos
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