
ocê já parou para revisar as estratégias de co-
municação com o consumidor em sua loja?
A internet pode ser uma opção eficiente e de
baixo custo para destacar produtos e promo-

ções, além de fidelizar seus clientes.
Sem dúvida nenhuma, uma das funciona-

lidades mais interessantes da rede mundial
de computadores é a troca rápida e dinâmica
de informações entre pessoas de diferentes
perfis e comportamento. Esse é o fator que
explica a grande explosão de redes sociais,
como Orkut, Twitter, Facebook e blogs.

Segundo levantamento recente da con-
sultoria comScore, o Brasil está em segun-
do no ranking mundial de tempo de acesso
nas redes sociais. Os brasileiros gastam, em
média, 6,3 horas navegando em pelo menos
uma dessas ferramentas citadas. Em primei-
ro lugar está a Rússia, com 6,6 horas de na-
vegação. Os Estados Unidos ocupam apenas
o oitavo lugar, com 4,2 horas mensais.

Atento a esse campo fértil de oportunidades, o varejo
tem atuado das mais variadas formas para trabalhar suas
marcas, produtos e promoções através da web.
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CONEXÃO COM O PUBLICO
De acordo com o professor de pós-graduação em comu-

nicação com o mercado da Escola Superior de Propaganda
e Marketing - ESPM Pedro Waengertner, esse investimen-
to em redes sociais é um reflexo comportamental do con-

sumidor atual. "Por se tratar de um instru-
mento de massa, a troca de informações é
constante. As empresas estão mais expos-
tas às críticas e precisam atender de alguma
forma a essa demanda que está mais vigi-
lante do nunca", analisa.

Para usufruir essa vantagem e interagir
com seus consumidores, o Grupo Pão de
Açúcar criou perfis diferentes para suas
principais marcas. A bandeira Extra ade-
riu ao uso do Twitter para divulgar ações,
concursos culturais, além de novos produ-
tos e serviços em seu perfil, que já conta
com mais de 3 mil seguidores.

Já a bandeira Pão de Açúcar e sua marca
própria Taeq também possuem perfis pró-

prios no microblog virtual. Os posts de ambas as bandei-
ras são feitos pela agência TVl, mas com aprovação dos
departamentos de marketing e e-marketing. "Todos esses



Ações estratégicas e objetivos bem
traçados são fatores primordiais para
conquistar êxito e fidelizar cada vez
mais os clientes on-line. Para que isso
ocorra da melhor forma possível, cada
marca precisa ter um plano individu-
al de comunicação na internet e as mí-
dias sociais não fogem à regra. "No
Twitter da Taeq falamos de dicas de
qualidade de vida, lançamentos de
produtos, dicas nutricionais e receitas.
Para Pão de Açúcar falamos de nos-

sas categorias com foco nas dicas de
vinhos, cafés, gastronomia e receitas
que seguem no 'Sabores da Semana',
além de dicas de sustentabilidade e di-
vulgação de promoções. É um canal
onde contamos as novidades da mar-
ca e tudo que pode interessar de forma
relevante aos nossos consumidores",
defende Andréa.

Há dez meses trabalhando com es-
trutura totalmente desenhada para
atender o consumidor através das no-
vas ferramentas da internet, o Wal-
Mart também implantou o sistema de
redes sociais em seus serviços. "Tra-
balhamos em duas frentes: monitora-
mos nossos consumidores através do
nosso novo site, para identificar seu
perfil. E através do Twitter fazemos
ações promocionais", conta o diretor

geral de e-commerce do Wal-Mart
Brasil Flávio Dias.

A rede Mundo Verde, especializa-
da em produtos naturais e focados no
bem-estar, também tem investido pesa-
do em ferramentas de redes sociais. As
atividades da empresa na web tiveram
início com o perfil do Orkut "mundi-
nho", que atualmente conta com 987
seguidores. Para a coordenadora de
marketing da companhia, Rafaela Ra-
belo, o sucesso obtido através desse
instrumento fez com que novas idéias
surgissem. "Juntamente com empresas
parceiras, como a e3-Marketing, Facru-
al Comunicação e Publika Comunica-
ção, em março deste ano o blog Mundo
Verde entrou no ar, acompanhado do
perfil no Twitter, que consolidaram a
presença da rede na web", ressalta.

procedimentos são essenciais para
mantermos o DNA de nossas mar-
cas traduzidos nesse meio de comu-
nicação", analisa a coordenadora de
e-marketing do Grupo Pão de Açúcar
Andréa Dietrich.
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