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Navega-se na internet e, tal qual no mar, de tempos 
em tempos surgem ondas boas de se surfar ou aquelas 
que dão um “caldo” nos que se aventuram em mares 
encrespados. A onda agora são as redes sociais. To-
dos têm um perfil em comunidades — Orkut, Twitter, 
Facebook, MySpace, LinkedIn ou qualquer outra mídia 
social em que se estabeleçam vínculos e afinidades, 
pessoais ou profissionais. As empresas, do mesmo 
modo que outrora se alojaram em sites na internet, 
querem aproveitar esse embalo e atrair potenciais sur-
fistas para as pranchas que, eventualmente, tenham 
suas marcas estampadas — e, de preferência, fazê-lo 
de forma a não intimidar o usuário, arredio por natureza 
a iniciativas desse tipo.

Experiências anteriores dão conta de que há ondas 
que acabam em naufrágio e morte na praia. Há três 
anos, o Second Life — ambiente virtual que consistia 
em simulação de aspectos relacionados à vida real e 
social das pessoas em um mundo tridimensional — 
fez muito sucesso e, a princípio, atraiu efetivamente 
usuários reais para o universo de fantasia. Contudo, 
em um ambiente interativo por vocação, cometeu um 
pecado imperdoável: era um ambiente fechado, restrito 
a si mesmo, sem conexões com outros ambientes de 
internet. Daí seu fracasso.

As redes sociais permitem intensa interatividade e 
se comunicam entre si, sem restrições a si mesmas. O 
usuário pode aderir ao Facebook e agregar o Orkut ao 
perfil do Facebook. Pode fazer o mesmo com o Twitter, 
blogs e quaisquer outras redes. Com isso, as empresas 
perceberam o filão e buscam criar pontos de interesse 
para que o usuário, espontaneamente, passe a fazer 
parte da comunidade de determinada marca ou seguir 
seu perfil simplesmente porque gosta, não por ser 
obrigado a tanto. 

Nada mais de cadastros, de links que, uma vez clica-
dos, exigem o preenchimento de questões obrigatórias. 
É tudo amigável: o usuário adiciona a marca à sua 
própria rede ou passa a seguir determinada empresa 
por ter interesse específico. Pode se inscrever no blog 
ou no hot site do anunciante porque quer comprar 
um carro daquela marca, porque deseja ter desconto 
no restaurante, sonha em adquirir a casa própria ou 
simplesmente porque se identifica com o design de 
um determinado fabricante de tênis ou com a atitude 
corporativa da empresa de computadores.

Apartamento via Twitter
“Fizemos uma promoção entre os 392 seguidores 

do nosso perfil no Twitter e dissemos que o usuário 
que comprasse um apartamento ganharia R$ 2 mil de 
bônus. Claro que ninguém compra um apartamento 
apenas para ganhar R$ 2 mil. Mas um usuário clicou 
na promoção, veio até a empresa e adquiriu, efetiva-
mente, o apartamento. Foi nossa primeira venda pelo 
Twitter”, comemora o diretor de marketing da Tecnisa, 
Romeo Busarello.

O executivo diz que 35% das vendas da constru-
tora são originadas a partir da internet. “O Twitter é 

REDES SOCIAIS

Me adiciona?
“Me adiciona aí” é o mote que as empresas têm usado em mídias como Twitter, Facebook e Orkut para 
atrair o consumidor e interagir diretamente com o público-alvo na oferta de serviços e produtos
Sérgio Damasceno

apenas mais um canal”, diz Busarello. A empresa usa 
a internet como plataforma de vendas desde 2002 e 
investe no marketing digital com links patrocinados, 
blog corporativo (com serviço de corretores 24 horas), 
vídeo e até mesmo um aplicativo para iPhone. Os 

*aplicativos incluídos

Fonte: Ibope Nielsen Online

Tempo de navegação por usuário de dez principais subcategorias* —  
Internet no trabalho e em domicílios (maio e junho/2009)

Subcategorias Mai./09 Jun./09 Crescimento

Mensagens instantâneas 07:10:15 07:15:16 1%

Comunidades 04:05:10 04:17:57 5%

E-mail 02:24:56 02:47:32 16%

Games 02:47:38 02:29:51 -11%

Fabricantes de softwares 01:29:08 01:33:05 4%

Portais 01:13:23 01:29:32 22%

Buscadores 01:11:55 01:11:17 -1%

Adulto 00:56:46 01:03:29 12%

Ferramentas de internet 00:48:57 00:58:45 20%

Vídeos/filmes 00:59:07 00:58:44 -1%

resultados obtidos com o mundo digital 
fizeram com que a Tecnisa elevasse em 
50% as verbas publicitárias para a mídia 
online — de R$ 4 milhões no ano passado 
para R$ 6 milhões neste ano.

A Xerox foi ainda mais radical: toda a 
verba publicitária deste ano é destinada às 
mídias online. É uma orientação que vem 
da matriz norte-americana, e o objetivo é 
fomentar o e-commerce da empresa, que 
também tem perfil no Twitter e em outras 
mídias interativas (ou web 2.0). “Usamos 
esses recursos porque são ferramentas 
que o mercado usa e queremos, como 
empresa de tecnologia, estar no topo 
em seu uso”, diz a gerente de marketing 
e serviços da Xerox do Brasil, Christiane 

Savaget. Uma ferramenta como o Twitter consegue 
atender a massa com informações gerais da empresa, 
por exemplo, diz o gerente de comunicação da Xerox, 
Rafael Veras. E existem outros softwares (de mensu-
ração de uso) que, personalizados, levam documentos 
para um público específico, que quer receber essa 
informação, completa Christiane.

“No Brasil, além do Twitter, a Dell tem contas no 
Orkut e no Facebook. Usamos o Twitter para vender 
produtos diretamente ao consumidor, por meio de 
promoções exclusivas. Além disso, podemos identifi-
car, pelo Twitter, pessoas que estejam com problemas 
tecnológicos”, afirma a gerente sênior da Dell para 
América Latina, Mirvane Goulart. Segundo a executiva, 
a empresa dispõe de um grupo de profissionais que se 
dedicam exclusivamente às mídias sociais e interagem 
com os clientes diretamente. “Também incentivamos 
funcionários a se cadastrarem em redes sociais como 
o Facebook e Twitter para ficarem mais próximos de 
nossos clientes”, diz Mirvane.

Para Mirvane, a única maneira de saber se um 
fenômeno da internet é modismo ou permanente é 
estar envolvido, experimentar. A gerente admite que a 
Dell entrou na onda do Second Life. “No Twitter, temos 
22 contas pelas quais as pessoas podem encontrar 
informações sobre a Dell. No Facebook, temos perfis 

Romeo Busarello: promoção no Twitter atraiu comprador de apartamento

Rafael Veras: Twitter atende a 
massa com informações sobre a empresa

MM 1369 Internet pg_B.indd   32 20/7/2009   14:43:14

Text Box
Foto

Text Box
Foto



3328 de ABRIL de 2008TV ABERTA 3327 de juLhO de 2009inTERnET

A rede social 
de marcas 

Reunir os consumidores em função das afini-
dades que esses usuários têm com as marcas. A 
partir dessa premissa, Salomão Casas criou e lan-
çou a rede Drimio (de “dream”, sonho, em inglês). 
“Relacionamo-nos com as marcas 24 horas por 
dia, seja no carro, no celular, no dia a dia. A partir 
disso, por que não se relacionar com as pessoas 
em torno de marcas?”, questiona. “Fizemos uma 
carga inicial de 6 mil marcas, temos os 5.564 
municípios brasileiros cadastrados, e as próprias 
cidades são marcas, como a cidade de São Paulo. 
Além disso, o usuário pode criar e compartilhar 
outras marcas dentro do portal”, afirma Casas.

O ambiente do Drimio é de compartilhamento, 
sem moderador. O usuário pode colocar o próprio 
conteúdo, e as marcas também podem participar 
como colaboradoras — mas não como moderado-
ras. No portal, o consumidor pode encontrar todo 
tipo de conteúdo relativo à marca e acrescentar 
fotos, vídeos, textos, comentários. E adicionar ou-

em vários países.” A empresa teve uma receita de mais 
de US$ 3 milhões que veio do Twitter, principalmente 
de uma conta da empresa que está entre as 50 mais 
seguidas no serviço de microblogging.

A rede de hotéis Marriot também aderiu às mídias 
sociais. A empresa mantém três contas no Twitter e as 
usa para falar diretamente com o cliente, sem nenhum 
filtro e em tempo real, diz o diretor sênior de relações 
públicas da Marriot International, John Wolf, que é o 
responsável pela principal conta corporativa da Marriot 
no Twitter. Wolf diz que a Marriot não tem estratégia 
definida para o Twitter ou Facebook porque, a exem-
plo do Second Life, essas redes podem ser perenes e 
perder, de uma hora para outra, o interesse do usuário. 
“Buscamos o engajamento do cliente. Vemos a mídia 
social como mais uma tática de comunicação para 
conquistar o cliente. Uma forma de fazer isso é testar 
as mídias sociais à medida que ganham credibilidade”, 
afirma, à semelhança da política da Dell.

“A rede social não se interrompe nos finais de 
semana”, diz o gerente de negócios e novas mídias 
do Universal Channel, Fábio Caiado, para justificar a 

A .Fox Networks lançou uma rede de pu-
blicidade premium de canais de notícias online 
— os quais abrangem 16 milhões de leitores — 
com a meta de atrair anunciantes e publishers 
dos mercados norte-americano e latino. A 
empresa, que pertence ao Grupo Fox Interna-
tional Channels (FIC), tem como objetivo gerar 
receita publicitária na internet como o faz com 
a plataforma de vídeos. “Queremos estender 
as campanhas dos nossos anunciantes de TV 
para a internet”, afirma o diretor de publicidade 
online da .Fox, Bernardo Hohagen.

Entre os veículos disponíveis no News.Fox 
estão jornais, em edições online, como o The 
Wall Street Journal, O Globo, El Universal, 
Clarín, La Terceira e mais 42 edições online da 

Organização Editorial Mexicana. A .Fox tem 
uma série de sites para os quais comercializa 
mídia e ações em redes sociais. Esse portal será 
uma vitrine, uma espécie de cartão de visitas, 
para os anunciantes que serão vistos pelos 16 
milhões de leitores da .Fox Networks. A .Fox já 
atua na venda de mídia dos portais de canais 
Fox (Fox, FX Brasil, Fox Life, NatGeo, Speed, 
BabyTV e Bem Simples) e também em outras 
soluções, como a Performance (centralização 
de compra de mídia), Branding (venda de for-
matos publicitários em sites premium), Social 
Media (redes sociais como LinkedIn, Buddy 
Poke e Facebook), Utarget (vídeo por meio da 
segmentação contextual) e Worthnet (para o  
mercado financeiro).             (SDS)

Fox tem rede de 
publicidade premium

Drimio: um portal criado para unir usuários e marcas

tros usuários que se identifiquem com uma marca 
de aparelho celular, com um time de futebol, uma 
grife, um carro esportivo e assim por diante.

presença da empresa em blogs — são quatro, para 
as séries House, Brothers & Sisters, Greek e Heroes 
— e “colocar a cara na janela”, afirma. 
Caiado diz que, durante a transmissão 
convencional pela TV, não há como 
responder muito rápido ao assinante. 
Com os blogs, isso muda. “Quando o 
assunto é pertinente, respondemos na 
própria ferramenta”, explica, que pode ser 
um blog ou mesmo o perfil no Twitter. 
“É uma relação de transparência. Antes 
estávamos, de alguma forma, protegidos 
da relação direta com o assinante por 

conta da operadora do canal e agora podemos interagir 
com ele”, diz. em um mundo interativo por vocação

Christiane Savaget, da Xerox: total das verbas na web
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OpiniãO

Web corporativa e as redes sociais: 
uma relação de oportunidades e riscos

 Com forte exposição na imprensa e número 
faraônico de usuários, as redes sociais tornaram-
se foco de atenção nas corporações de todos 
os segmentos do mercado: varejo, conteúdo, 
telecom, automotivo, petrolífero, financeiro etc. 
No entanto, estamos saindo da fase da euforia 
da novidade para o pragmatismo dos projetos 
com retornos esperados. Por sinal, esta transição 
da euforia para os “pés no chão” já aconteceu 
inúmeras vezes se observarmos a evolução da 
web nos últimos dez anos, com direito a bolhas 
e sub-bolhas especulativas. 

Independentemente da intensa dinâmica 
da internet, o cerne da questão para uma 
empresa consiste em como usar a web para 
se relacionar com o seu cliente: antes, durante 
e após a venda/serviço. Mesmo com metas 
claras e definidas, o desafio se intensifica, pois 
tanto o consumidor como a web estão mudan-
do ao mesmo tempo e em ritmo cada vez mais 
alucinante. É fundamental que acompanhemos 
as inovações, mas com o cuidado de observar 
que, na maioria das vezes, a web evolui em um 
processo de agregação de novos valores, e não 
necessariamente de substituição. 

No tráfego pela web, tradicionalmente 
usuários vão até uma URL (endereço) para 
interagir com o portal da empresa onde po-
dem aprender sobre os produtos e serviços, 
comprá-los e posteriormente receber o suporte 
online adequado. Este tráfego em um portal 
da empresa corre sob um brand consistente e 
uma experiência de uso que pode ser bem mo-

nitorada. Além de geração de receita e redução 
de custo, o portal deve ser usado para entender 
o comportamento do consumidor, formando 
uma poderosíssima ferramenta de CRM — vide 
a Amazon, que talvez já valha mais por suas 
soluções e algoritmos de CRM do que pela 
operação de varejo propriamente dita. 

Em paralelo a esse portal sob a gestão 
da empresa estão, na mesma web e a um 
clique de distância, as redes sociais — que, 
por natureza, são estruturas abertas, onde a 
informação flui livremente entre milhões de 
usuários que se comunicam sobre qualquer 
tema. Os usuários das redes desenvolvem 
comunidades baseadas em proximidade de 
interesses. Naturalmente, entre esses temas 
de interesse estão marcas, produtos, serviços 
e conteúdos dos quais esses usuários (e suas 
relações) gostam e desgostam. Estamos 

potencialmente diante de uma preciosa fonte 
de informação sobre as segmentações no 
comportamento do consumidor. 

Entender o valor dos relacionamentos 
online nas redes sociais tornou-se um grande 
desafio para qualquer negócio que tenha uma 
presença web. Este entendimento, porém, não 
é nada trivial. Estamos falando de milhões 
de usuários trocando bilhões de informações 
simultaneamente sobre qualquer tema. Neste 
universo, o valor médio da relevância da infor-
mação cai para perto do zero. Ou seja, para 
filtrar informações que possam efetivamente 
contribuir para uma estratégia de comuni-
cação ou formação de CRM precisamos de 
algoritmos que vasculhem as redes sociais 
e que tenham um entendimento semântico 
das informações. Google, Yahoo, Microsoft e 
Facebook estão nessa corrida de desenvolvi-
mento com o fim de prover esta inteligência 
de marketing a corporações e anunciantes. 
A ideia é entender por que nos conectamos 
a determinadas pessoas e a quem realmente 
escutamos dentro da nossa rede de relacio-
namentos. Nesta iniciativa trabalham equipes 
compostas por sociólogos, antropólogos, 
economistas e programadores.

Apesar de populares, as redes sociais 
ainda têm de se provar como plataformas 
de comunicação e marketing. Por exemplo, 
o Facebook tem uma receita estimada de 
cerca de US$ 300 milhões neste ano, o que 
representa aproximadamente apenas US$ 

0,10 por mês por usuário. 
Possivelmente, o caminho para as corpo-

rações na web está em entender a linha de 
equilíbrio entre seu portal e as redes sociais. O 
portal deve continuar a ser o canal de relacio-
namento do negócio com seus consumidores, 
evoluindo cada vez mais a qualidade da ex-
periência do usuário. O monitoramento desta 
experiência dentro do portal pode, a curto 
prazo, resultar em informações de alto valor 
estratégico. Algumas empresas, como a Dell, 
estão trazendo as comunidades para dentro 
de seus portais. Já que as pessoas vão falar o 
que quiserem nas redes sociais, por que não 
abrir um canal para falar diretamente com a 
empresa e formar comunidades por interesse 
ali mesmo, dentro do portal corporativo? Com 
essas comunidades internas pode-se sentir a 
“temperatura” das opiniões, entender hábitos 
de consumo e mesmo administrar crises de 
relações públicas. 

Em volta do portal corporativo, temos o 
universo livre e selvagem das redes sociais, 
com bilhões de informações e ainda muito 
pouco entendimento das relações online. Este 
universo não substitui o portal corporativo: 
na verdade, pode e deve agregar valor a ele. 
A relação deve ser de simbiose, e não de ca-
nibalismo. As empresas que entenderem as 
linhas de equilíbrio neste ecossistema online 
devem ganhar tremendo poder competitivo 
dentro de uma internet que não para de 
crescer — e evoluir. 

Nos últimos meses, o CrossFox se tornou um dos 
modelos mais citados entre os usuários do YouTube 
em virtude de uma garota de apenas 17 anos que 
virou fenômeno no portal de vídeos. Com uma versão 
da canção A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, ela 
canta: “Eu sou linda, absoluta/Eu sou Stephany/No meu 
CrossFox/Eu vou sair”. 

Stephany ou Stephany CrossFox, como ficou co-
nhecida pelos internautas, alcançou mais de 1 milhão 
de visualizações com Absoluta, virou assunto nacional 
e foi destaque em uma edição do Programa Domingo 
Legal, no SBT. Na edição de 27 de junho, a cantora se 
apresentou no programa do Luciano Huck. Segundo 
Stephany, com essa participação ela conseguiu realizar 
um duplo sonho: cantar na TV Globo e ganhar um 
CrossFox amarelo, presente da Volkswagen. 

Porém, a intérprete não pôde cantar o seu hit 
Absoluta. Huck alegou que Vanessa Carlton não ha-
via autorizado a versão da música. O fato motivou a 
criação de uma campanha intitulada “Vanessa, libera 
para Stephany.” 

Em entrevista ao M&M, antes da participação no 
programa, ela já havia declarado: “O primeiro carro que 
eu comprarei, depois de um ônibus (para a banda), é um 
CrossFox, que é o meu sonho”. E ressaltou a sua identifi-
cação com o modelo: “Ele é lindo e eu me identifico muito 
com ele. Tudo me chama a atenção nesse carro”. 

Stephany e CrossFox conquistam espaço no YouTube
A artista também explicou 

que a citação do veículo na le-
tra da música ocorreu de forma 
espontânea. A ideia foi da sua 
mãe, compositora da letra, que 
decidiu mencionar o CrossFox 
em virtude da admiração da 
filha pelo automóvel. 

Enquanto isso, cada vez 
mais espaço — além de vo-
lumoso buzz — foi sendo 
acumulado pela marca. “A 
gente nem precisa calcular 
para saber que essa conta é 
bastante satisfatória para a 
Volkswagen. Ela participou 
de vários programas, foi en-
trevistada em vários meios de 
comunicação e só no YouTu-
be teve mais de 1 milhão de 
page views”, explica Herlander 
Zola, gerente de propaganda 
da montadora. 

Zola ressalta, no entanto, que a primeira impressão 
foi de estranheza diante do fenômeno, pois ninguém 
sabia como tinha surgido nem se contava com o envol-
vimento de algum membro da empresa ou não. Mas ele 

destaca que o sucesso causa 
satisfação para a empresa. 

“A dimensão que isso to-
mou também nos deixou bas-
tante surpresos positivamente 
porque, de uma forma ou de 
outra, a conexão que ela esta-
beleceu com o carro no vídeo 
e em cada programa em que 
vai fica muito nítida, além do 
próprio sonho de ter o Cros-
sFox. Isso nos faz pensar hoje 
de uma maneira bastante ca-
rinhosa em relação a todo esse 
processo”, afirma o executivo.

Em meio à repercussão 
obtida pela cantora, perso-
nalidades do universo artís-
tico se mostraram receptivas 
ao novo sucesso. A cantora 
baiana Preta Gil, por exem-
plo, convidou Stephany para 
participar de seu show no 

Canecão e se tornou a madrinha da cantora. Claudia 
Leitte também fez ressoar o sucesso da artista ao 
cantar o seu carro-chefe. 

Marcos Bonfim

VW foi da estranheza à satisfação com buzz em torno do CrossFox
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