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Mídias sociais desafiam marcas a redefinir estratégias de marketing para melhorar 
relacionamento com consumidores na internet. Quanto mais cedo forem adotadas, maiores 
serão os benefícios para a reputação das empresas. 

Bárbara é uma garota de classe média que passa a maior parte do dia na internet com os 
amigos mais íntimos. Ela adora pesquisar novas comunidades no Orkut, conversar no MSN e 
Twitter, postar fotos de sua última viagem a Disney no Flickr e ainda arruma tempo para 
escrever dicas de beleza no seu blog. 

É uma adolescente que gera conteúdo, influencia uma determinada audiência e pode tanto 
falar dos benefícios de um produto especifico como do mau atendimento prestado por uma 
empresa. 

Antes da internet, as pessoas falavam pessoalmente sobre marcas de uma para outra (one-to-
one) ou entre grupos e não tinham muitos canais à disposição para deixar registrado suas 
opiniões sobre produtos, experiências de compras, política, esportes, piadas. 

Hoje, a situação não é muito diferente, porém há mais espaços não só para falar destes 
assuntos como também tornar público tudo o que se escreve em blogs, fóruns, redes sociais, 
podcasts, wikis – um incrível banco de dados com informações úteis para estratégias de 
marketing. 

“As pessoas buscam as redes sociais por três principais razões: elas querem se expressar, elas 
querem compartilhar conteúdo, conhecimento, sentimentos e de uma maneira geral, buscar 
entretenimento” (Alex Dias, presidente do Google no Brasil durante o seminário O Poder das 
Mídias Sociais, organizado pela Info Exame em março deste ano). 

Dados interessantes 

Pesquisa da Nielsen Online divulgada em março deste ano, revela que 67% das pessoas já 
frequenta redes sociais. No Brasil, este número sobe para 80%.  

Pessoas ficam 11 horas por dia, em média, conectadas na internet. E deste tempo, uma hora é 
dedicada a redes sociais. No Brasil, a cada quatro horas, uma hora é dedicada a redes sociais, 
como o Orkut.  

O Skype, software que permite comunicação por voz e vídeo grátis, levou cinco anos e meio 
para atingir uma base de 400 milhões de usuários e cresce 50% ao ano.  

O maior site de vídeos do mundo, o Youtube, demorou três anos e meio para ter uma base de 
300 milhões de usuários e cresce 40% a ano.  

A rede social Facebook em cinco anos atingiu 200 milhões de usuários e cresce 150% ao ano.  

No mundo existem mais de 300 redes sociais, cada uma com sua funcionalidade específica.  

Fonte: Morgan Stanley Tech Trends 

A evolução tecnológica na internet tem registrado experiências inovadoras no que diz respeito 
a integração entre produtos e pessoas. Comprar não é mais uma atividade centrada apenas 
em shoppings e outros pontos de comércio. 

 



Sites que vendem uma quantidade enorme de produtos, como Amazon e Submarino, 
disponibilizam espaços para as pessoas postarem comentários sobre os produtos, criam 
sistemas de monitoramento de navegação que identificam as preferências dos usuários. São 
tentativas de melhorar a experiência de compra e fortalecer as vendas. 

Entretanto, as mídias sociais não mudam apenas o relacionamento entre marcas e audiência. 
Também afetam o marketing tradicional, as métricas de relações públicas e a agenda dos 
meios de comunicação. 

As tecnologias de mídias sociais têm potencial de transformar o modo como as empresas 
podem construir e gerenciar relacionamentos com os consumidores. 

Quanto mais cedo for a sua adoção, melhores serão os resultados para a reputação da 
empresa e nas vendas. 

As companhias enfrentam riscos competitivos e, se deixarem de lado esta tecnologia, não 
conseguirão avançar nos mercados em que atuam, de acordo com a face atual dos negócios. 

Como as marcas devem atuar nas mídias sociais 

As mídias sociais continuam crescendo globalmente em termos de adoção, usabilidade, 
interesse e impacto. É inegável como os conteúdos e informações podem transformar a 
maneira que os consumidores pensam das marcas e como elas deveriam ter uma interação 
mais direta e transparente. No entanto, as marcas ainda operam em um sistema definido pela 
mídia tradicional e, consequentemente, a participação ainda é pequena nas redes sociais. 

O que é necessário para as marcas atuarem nas redes sociais? 

- Reputação. Saber como o público percebe sua marca. Quem são as pessoas satisfeitas e 
insatisfeitas, quais são os comentários e onde eles estão, quais são os formadores de opinião 
com mais seguidores.  

- Plano de negócios. Construa um planejamento que envolva audiência, objetivos, estratégias 
de ação e ferramentas de métricas para cada rede social, afinal cada espaço tem sua 
característica: público, serviços, aplicativos, canais para divulgação.  

- Ouça primeiro, fale depois. O sucesso de ações de marketing em mídia social envolve 
atenção e participação sem esperar algo em troca, como se fosse um processo de vendas. 
Porém, as empresas podem aumentar as vendas definitivamente como um resultado do 
contato.  

- Transparência. Seja transparente e preserve sua identidade. Não se omita diante de um 
problema, como acontece com a prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel ou 
até mesmo com órgãos públicos. Escolha tipo de mensagem comercial mais adequada com 
seus objetivos e trate todos os consumidores com ética e bom senso.  

- Usuários engajados. Planeje ações sem precisar falar do produto. As pessoas tendem a 
ignorar excesso de publicidade e isso pode gerar muitos comentários negativos.  

- Não controle mensagens. Nas redes sociais não há controle sobre as mensagens postadas 
pelos usuários. Não faça da sua participação uma forma de publicidade e não tenha uma 
postura de ditador. Quando uma informação está disponível na rede, as pessoas podem, 
inevitavelmente, remodelar isso de acordo com seus interesses. Marcas têm a necessidade de 
proteger suas identidades, direitos autorais e propriedade intelectual com certeza, mas ao 
invés de “controlar a mensagem”, devem incentivar a criatividade quando for necessário.  



- Compartilhe conteúdo. Compartilhe conteúdo e recolha insights para incentivar os clientes a 
trocar ideias sobre o que sua marca faz e o que ela deveria fazer. Utilize palavras-chave no 
texto que são mais relevantes não só para os negócios como também na web. Usuários 
geralmente se guiam na web por palavras mais populares e simples de se escrever.  

- Opiniões e participação dos usuários. Ter um relacionamento mais estreito com os usuários 
permite que uma empresa desenvolva mais ações dentro das redes sociais e fomente 
comentários positivos entre as pessoas. Estar aberto a opiniões facilita a comunicação.  

- Métricas e resultados. Nas mídias sociais, o retorno sobre o investimento é medido de acordo 
com o engajamento dos usuários. Os indicadores mais populares para medir os resultados são: 
quantidade de pessoas envolvidas, número de comentários positivos e negativos.  

- Não abandone os usuários. Após conquistar seus seguidores, mantenha contato direto com 
eles para novas abordagens e ações. Mídia social não é uma campanha e sim um permanente 
contato.  

Os piores erros das marcas nas redes sociais 

- Falsidade. Não é bom para uma marca ter uma ação notada como falsa. Empresas como 
Walmart e Sony, por meio de suas empresas de RP, tentaram falsificar suas ações para tornar 
os consumidores mais fieis a blogs de determinados produtos de ambas as marcas.  

- Não escutar os usuários. Como uma empresa pode aprender a lidar com um problema ou 
melhorar o desenvolvimento de algum produto se não dá ouvidos aos consumidores? Ouvir é 
realmente o mais importante passo no processo de aprendizagem sobre as redes sociais na 
web. É importante monitorar conversas, os sentimentos dos consumidores sobre as marcas e 
identificar os formadores de opinião mais fortes.  

- Intenções comerciais. Mostrar logo de início que sua ação só pretende um retorno comercial 
é incentivar usuários a banir sua empresa de uma determinada rede social, além de gerar 
comentários negativos em outras mídias.  

- Trabalho sem equipe. Muitas empresas fazem uma abordagem de mídia social sem um 
esforço colaborativo entre seus empregados. Imagine que uma divisão de funcionários de uma 
empresa inicia um blog e outra divisão faz algo no Facebook e ainda cria um outro grupo no 
LinkedIn e Ning. Não trabalhar em conjunto é ineficaz e pode criar mensagens contraditórias 
para os consumidores que participam em mais de uma rede social. 
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