
Seu negócio na rede 
 
 
Você sabe o que são mídias sociais? E o que elas podem fazer para o seu negócio? Se não, 
está na hora de aprender a usar essa poderosa ferramenta de comunicação a seu favor. Ainda 
pouco utilizadas como estratégia de gestão, os sites com conteúdo gerado pelo usuário - como 
o Orkut, Youtube e blogs, por exemplo - são ótimos canais de relacionamento entre a empresa 
e cliente. Além disso, a utilização dessas plataformas pode incrementar a venda de seus 
produtos e serviços e melhorar a imagem de seu negócio. O jornalista e publisher da revista 
Bites, Manoel Fernandes, estuda o assunto desde seu surgimento e dá dicas e exemplos a 
quem deseja investir nesse novo tipo de mídia: 
 
 
Eficiência  
Esses sites oferecem ferramentas que antigamente só estariam disponíveis para grandes 
empresas. Além disso, facilitam a disseminação de informações corporativas e dão uma 
mãozinha nas vendas. A empresa americana Blendtec, por exemplo, entrou com uma série de 
vídeos no Youtube com intuito de mostrar como o liquidificador fabricado por eles é eficaz a 
ponto de triturar chaves de fenda, ipods, zircônias, canetas, bola de golfes etc. Com o sucesso 
da campanha, a companhia aumentou suas vendas em 20%.  
 
 
Usabilidade  
Com esse tipo de plataforma, o uso das mídias ficou mais acessível. Mesmo o proprietário de 
pequenos negócios pode utilizá-las. Imagine uma pousada no interior do Nordeste. Por ser um 
empreendimento de pequeno porte, seus donos não têm condições de pagar por um anúncio 
em algum jornal ou revista de grande circulação. Nesse caso, uma boa solução é disponibilizar 
vídeos no youtube, em inglês e português, para mostrar os encantos de seu negócio. No 
entanto, apesar dessas facilidades, o conteúdo dessas ações deve ser de boa qualidade para 
que as pessoas tenham uma boa impressão do seu negócio.  
 
 
Visibilidade  
No Brasil, existem aproximadamente 200 milhões de blogs, sendo que 400 mil são atualizados 
constantemente. Além disso, somos de longe o país com o maior número de usuários do 
Orkut. Então, por que não buscar os clientes nesses lugares? Porém, para ter visibilidade na 
rede, é imprescindível que o empreendedor trabalhe nas conexões entre essas mídias. É como 
construir uma teia de aranha na Internet. Para descobrir se você está atingindo esse objetivo, 
digite as palavras-chave de seu negócio no google. Se você não as encontrar logo na primeira 
página, sua teia não está sendo bem trabalhada. 
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