
O impacto das redes sociais no mix
de comunicação de marketing
A ABA ORGANIZOU. EM MEADOS DE JUNHO. UM CURSO SOBRE CONSEGUIREM TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE MERCADO A PAR-
0 IMPACTO DO TWITTER E DAS DEMAIS REDES SOCIAIS NO TIR DA MONITORAÇÃO E DA ANÁLISE DO QUE VEM OCORREN-

MIX DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING, FOI UMA BOA OPORTU- DO NESSE AMBIENTE.CONFIRA.A SEGUIR.OS PRINCIPAIS

NIDADE PARA OS EXECUTIVOS COMPREENDEREM MELHOR O PONTOS ABORDADOS NO EVENTO.
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 2.0 E. DESTA FORMA.

O SUCESSO DO TWIT-
TER ESTÁ BASEADO

NO FATO DE TER FER-
RAMENTAS QUE COMBI-
NAM ELEMENTOS DOS

COM OS DE
MENSAGEIROS INSTAM-

E DE REDES
SOCIAIS.

no curso foi por que as empre-

sas devem atuar nas mídias sociais.

As razões são bem objetivas:

» Aumento expressivo do núme-

ro de internautas no Brasil.

» Crescente popularidade das mí-

dias sociais no país.

m Conversas on-line estão acon-

tecendo e comunidades virtuais

estão se formando.

m As organizações, além de

estarem presentes nas conversas,

podem valer-se das mídias sociais

como meio de comunicação.

Este último item talvez seja o

mais relevante para as empresas,

que não podem ignorar que os

novos canais são, efetivamente,

uma oportunidade de relaciona-

mento com os consumidores.

As chamadas mídias sociais têm

sido viabilizadas nos últimos anos

por uma série de softwares dispo-

níveis na /nternef que integram tec-

nologia, interação social e a utiliza-

ção de texto, fotos,vídeos e áudio.

Para as marcas.algumas de suas

características são imprescindíveis,

uma vez que estamos no terreno

da comunicação segmentada e

de algo comprovadamente rele-

vante para o usuário, dois aspec-

tos essenciais num universo cada

vez mais saturado de informações.

Além disso, trata-se de uma co-

municação bidirecional, interativa,

direta.ágil e de rápida dissemina-

ção, para citar apenas algumas de

suas vantagens.

Como enfatizaram os pales-

trantes, os executivos das áreas

de marketing e comunicação não

podem desprezar o fato de as

Não é segredo que as mudan-

ças nos hábitos dos consumidores

e a adoção de redes sociais como

o Twitter estão, aos poucos, mu-

dando o comportamento do con-

sumidor e as formas como as dis-

ciplinas tradicionais são utilizadas

pelo marketing.

Este novo cenário ficou muito

claro no curso, organizado pela

ABA em meados de junho, minis-

trado por executivos da E.Life -

o ceo Alessandra Barbosa Lima,da

E.Life, e os gestores de projetos

Guilherme Rios e Andréa Hiranaka.

A empresa é líder na monitoração

e análise da comunicação boca a

boca on-line sobre marcas, produ-

tos e serviços a partir de comuni-

dades, blogs,sites pessoais e fóruns.

A primeira questão respondida



mídias sociais possibilitarem hoje
capital intelectual (são repositórios
de opiniões, experiências e conhe-
cimentos), criação de comunida-
des,senso de responsabilidade
moral e criação de redes, muitas
de forma direta (rich get richer).

É a partir dessas características
que temos assistido à explosão
do fenômeno da cauda longa
(conceituada por Chris Anderson),
que tem como principais forças a
democratização das ferramentas
de produção e de distribuição
e possibilidade de ligação entre
oferta e demanda.

A maior variedade de microco-
munidades de interesse comparti-
lhado é a base das plataformas de
comunicação, colaboração, multi-
mídia e entretenimento.

No Brasil, já há algum tempo foi
constatada a grande adesão às
redes sociais, vide o exemplo do
Orkut,dominado pelos brasileiros.

Os números reunidos pela E.Life
não deixam dúvidas sobre a impor-
tância conquistada no país pelos
sites de relacionamento: têm 85%
de penetração entre os internau-
tas brasileiros,são criadas 1.300
páginas mensalmente e 57% dos
brasileiros administram diariamen-
te seus perfis on-line.

No caso dos serviços de mensa-
gens instantâneas, a situação não
é diferente. Os brasileiros formam
a maior comunidade mundial do

MSN,com 30,5 milhões de usuá-
rios, representando 11,4% do total.

O compartilhamento de vídeos,
via espaços como o YouTube, tam-
bém já é uma realidade.Segundo
os dados apresentados pela E.Life,
94,2% já assistiram a vídeos on-li-
ne (49% todos os dias) e 68,3% já
fizeram upload dos vídeos (36%
todos os dias).

A dificuldade para quem tem
que lidar com este novo universo
é entender que as "regras"para
atuar neste ambiente são diferen-
tes. É óbvio que relevância sempre
foi um conceito-chave para a co-
municação, mas neste caso é algo
vital, imprescindível,e a mensura-
ção pode ocorrer por outros pa-
râmetros, além de volume.

"Relevância é o atributo de um
blog. Trata-se do número de inco-
ming links que um blog possui. Ba-
seado nas citações acadêmicas, um
blog ou site pessoal torna-se mais
relevante quanto mais é citado por
outros" explicou Barbosa Lima.

Há de se considerar, também,que
popularidade é tipicamente um
atributo das comunidades. E, neste
caso, a medida é o número de
membros que ela consegue reunir.

E as possibilidades de interação
favorecem o fortalecimento desses
atributos. Nos blogs, por exemplo,
quando um internauta se identifica
com o conteúdo postado, ele pode
assinar o feed deste blog (assinatura
R55) e receber suas atualizações.

Segundo o especialista, no caso
dos posts, repercussão é o atributo
principal, uma vez que sua impor-
tância será medida pelo número
de respostas que ele obteve.

Vale lembrar que esta métrica se
aplica a todos os serviços de mi-



AS MARCAS.AO CRIA-
REM UM

ALÉM DE RECEBEREM
AS OPINIÕES DOS

CONSUMIDORES EM
TEMPO REAL. PODEM

AOS USUÁ-
RIOS NOVIDADES E

RESPOSTAS.TAMBÉM
EM TEMPO REAL

dias sociais onde há mídia gerada
pelo consumidor. Nos blogs, as
respostas são em gera! chamadas
de comentários.

"Influência é um atributo de pes-
soa. Trata-se do número de cone-
xões diretas que o internauta
reúne em uma rede social, usual-
mente o número de amigos que
certa pessoa possui" detalha.

A credibilidade nos pares é ou-
tra característica bastante peculiar
deste universo. Numa era em que
a informação está em todos os la-
dos, a opinião de terceiros para se
lecionar o que é relevante é consi-
derada essencial. As conversas on-

line servem como referência e re-
comendação. Para quem ainda tem
dúvidas, basta analisar os resulta-
dos das pesquisas sobre o assunto,
que mostram que 72% das pessoas
usam mídias sociais para pesquisar
sobre a reputação da empresa;
74% fazem negócios com empre-
sas indicadas por terceiros on-line;
e 59% extravasam suas frustrações
com alguma organização on-line.

O que está por trás dos números
é o fato de as pessoas confiarem
em pessoas como elas, comparti-
lharem os mesmos interesses
e possuírem as mesmas crenças.

Os profissionais da E.Life expu-
seram dicas importantes para os
interessados em postar mensa-
gens de respostas em eventuais
menções às empresas:

• Identifique-se: responda pela
empresa, mas assine com seu pró-
prio nome.É uma relação pessoal.

• Explique como chegou
ao internauta: lendo seu blog, seu
posting, demonstrando respei-

to e interesse pela sua opinião.

» Peça licença para responder:
pois o internauta não lhe pergun-
tou diretamente.

» Responda o que foi pergun-
tado: algumas vezes o internauta
está apenas desabafando ou com-
partilhando uma experiência po-
sitiva ou negativa.

• Abra novos canais de relacio-
namento: individual com empresa,
como e-mail, telefone ou website
da companhia.

Além desta atitude reativa, o im-
portante é as empresas atentarem
para o que as mídias sociais po-
dem fazer pelo seu negócio. Para
quem tem dúvida se deve ou não
investir nessa frente, é bom lem-
brar-se do envolvimento crescen-
te dos internautas nas mídias so-
ciais; do seu impacto sobre a per-
cepção de modernidade da marca;
da sua capacidade de gerar novas
idéias para a comunicação mer-
cadológica; da capacidade de reu-
nir rapidamente os advogados
da marca; e da possibilidade de
usar a ferramenta como uma rede
de early warning.

E, como enfatizou Barbosa Lima,
o ROI das ações tem se mostrado
positivo para quem encontrou o
caminho das pedras. Ele citou o ca-
so do Twitter da rede Starbucks,
que possui mais de 250 mil segui-
dores."Quanto custa um anúncio
numa revista com 250 mil assinan-
tes?,"indagou, lembrando que a or-
ganização está há pouco mais de
dois anos no Twitter e já fez cerca
de 3 mil postagens, incluindo rela-
cionamento, campanhas e promo-
ções numa mídia extremamente
segmentada (gente que quer sa-
ber das novidades da marca) para
250 mil pessoas.

Especificamente sobre o Twitter,
vale o registro de que o seu suces-



so está baseado no fato de ter fer-
ramentas que combinam elemen-
tos dos blogs com os de mensagei-
ros instantâneos e de redes sociais.

Suas principais características
são mensagens curtas,de até 140
caracteres, instantaneidade e pos-
sibilidade de postagem por outros
dispositivos (SMS).

O sistema de funcionamento é sim-
ples: o ponto de partida é a pergun-
ta "O que você está fazendo ago-
ra?."0s seguidores recebem as men-
sagens, podem respondera um
usuário, fazer um retweet (foward)
e mandar uma direct message.

As marcas,ao criarem um Twitter,
além de receberem as opiniões
dos consumidores em tempo re-
al, podem enviar aos usuários no-
vidades e respostas, também em
tempo real.

Para quem pretende trafegar
nesse universo, é importante lem-
brar-se da necessidade de atuali-
zação rápida, do poder de viraliza-
ção e do grande volume que se
pode alcançar com a comuni-
cação.

O Twitter corporativo pode ter
diversos tipos de abordagem, co-
mo atendimento ao cliente, divul-
gação de ações de marketing pro-
mocionais, de produtos,de notícias
e campanhas.

Segundo Barbosa Lima,o mais
importante é não automatizar, sa-
ber que seu consumidor quer se
comunicar, estabelecer diálogos.
Além disso, é fundamental atentar
para outras recomendações:

• Siga pessoas relevantes pa-
ra seu negócio. Mas siga mesmo,
aprenda com elas.

• Certifique-se de que seu time
está no Twitter e entende a dinâ-
mica dessa rede social.

• Responda às menções ao seu
nome, decida apenas se pode res-
ponder na ferramenta ou direcio-
nará o problema.Tenha em mente
que a solução de um caso pode
representar o fim da dúvida de
muitos consumidores. Acumule
conhecimento, espalhe!

m Considere possuir contas espe-
cíficas para áreas do seu negócio.
É mais fácil ganhar seguidores de
interesses específicos. Ou você
ainda acha que o interesse está
na sua marca?

• Gere conteúdo! Seja um bom
cidadão no Twitter.
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