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rkut, Facebook, Flickr,
Twitter, Linkedln e
Myspace são algumas das

redes sociais da internet que estão
sendo utlizadas amplamente
como ferramentas de marketing.
A agilidade com que esses canais
transmitem e disseminam infor-
mações está mais do que provada.
Foi pelo Twitter, por exemplo, que
os internautas acompanharam
as notícias mais frescas dos des-
dobramentos do escândalo do
Senado, antes mesmo que a grande
imprensa o fizesse. De olho nessa
velocidade, o mercado se rendeu e
já comemora os lucros, mostrando
que manter apenas o site corpo-
rativo não é negócio inteligente.

De acordo com estudo apresen-
tado em agosto pelo Altimeter
Group, as empresas com melhor
colocação no ranking de fatu-
ramento no período de março a
maio de 2009 utilizaram redes
sociais. Essas instituições obti-
veram uma média de 18% de
incremento na receita.

As vantagens em otimizar a inte-
ração pela net são inúmeras e vão
da possibilidade de contatar os
clientes, até a de receber, em tempo
real, novidades de fornecedores e
produtos. O grande atrativo des-
sas redes está também no volume

de investimento que exi-
gem: praticamente zero.
Essa vantagem é deter-
minante para atrair

imediatamente
empresas familia-
res ou de pequeno
porte, que usam
esses canais como
estratégia prin-

cipal de marketing para garantir
lucro e ainda ter melhor qualidade
de vida. O desafio está em acom-
panhar o ritmo frenético dos
relacionamentos e da publicidade
garantindo, dessa forma, uma
imagem atualizada e global.

Gabriela Rossato e Bob Rossato
acreditaram no poder da internet
e abriram a Loja da Beleza, em
2007. A empresa virtual atingiu o
maior faturamento de sua história
no último mês, somando R$ 15
mil. Gabriela atribui essa marca ao
incremento nas vendas por meio
de exposição de seus produtos no
Twitter e no Orkut (onde nossa
reportagem a encontrou). "Eu tra-
balhava na área financeira de uma
empresa multinacional, e quando
engravidei precisava de uma nova
atividade. Não queria ficar em
casa sem trabalhar e foi aí que sur-
giu a idéia de vender produtos de
beleza pelas redes sociais e sites
de busca", conta Gabriela.

Moradora de Santo André,
no ABC paulista, Gabriela não

pretende voltar para a área
de finanças e parece só ver
vantagens no negócio. "A
qualidade de vida melhorou
muito, antes eu não tinha
tempo para ficar com as
minhas duas filhas." E dá
uma dica para aqueles que
desejam ampliar terreno
nesse universo virtual: "Só
temos que tomar cuidado com
os horários, para não misturar

as tarefas, eu trabalho das 8h às
19h." Além de ter perfil no Orkut
e no Twitter, a Loja da Beleza
também investe em sites como o
Google e o Yahoo.

No patamar de segunda maior
mídia do Brasil, a internet só
fica atrás da televisão. Segundo
o Ibope Net/Ratings, cerca de



29 milhões de brasileiros utili-
zam algum tipo de rede social, o
equivalente a 80% dos usuários
de internet. E por meio dessa
plataforma interativa, é possível
explorar os conceitos básicos do
marketing como resultado em
tempo real, branding, análise de
freqüência, valor de usuário, etc.

mento. Outro case interessante
é o da Rede Géh, uma empresa
virtual que oferece serviços de
marketing na web. O publicitário
Alexis Kauffmann e a mulher, a
designer Géssica Helmann, mora-
dores de Joinville (SC), estão no
comando do empreendimento
desde 2005. Eles utilizam as redes

já marcaram por meio do site e se
reuniram. Há também enquetes na
página sobre qual é o doce mais
gostoso", conta.

Já na opinião de Paula Di Cunto
Porta, filha de um dos fundadores
da padaria, a união dos colabo-
radores, a observação constante
e a capacidade de atualização

A Oftalmoclean, empresa for-
mada por dois irmãos no bairro
da Vila Madalena, zona oeste da
capital, criou perfis em mais de
um site, além de contratar ser-
viço de otimização na internet,
conhecido como SEO (Search
Engine Optimization), que através
do próprio site de busca facilita o
encontro da página.

Marcelo Lazezzo e o irmão,
técnico em oftamologia, Adriano
Lazezzo iniciaram a empresa de
assistência técnica em equipa-
mentos oftalmológicos há três
anos, e garantem que a divulga-
ção nas redes dá bons resultados.
"Tivemos um incremento de 15%
nos lucros em conseqüência da
divulgação na internet", revela
Marcelo. Eles utilizam Twitter e
Orkut e, por meio do SEO, é pos-
sível encontrar o site da empresa
na primeira página do Google.
Nos sites de relacionamento, eles
disponibilizam telefones para
contato e o perfil do empreendi-

sociais e o SEO como principais
estratégias de marketing. "Através
das redes sociais, fomos conhe-
cendo pessoas em outros estados.
Hoje, temos colaboradores em
Niterói, Uberlândia, Manaus, São
Paulo, Vitória e em outras cidades.
Trabalhamos em casa e em qual-
quer lugar do mundo. Tanto faz
estarmos no Brasil ou em uma ilha
do Caribe", revela Kauffmann.

O fenômeno das redes sociais
é reconhecido até mesmo por
empresas que ainda não aderiram
voluntariamente a essa febre da
web. Os empresários proprietários
da padaria Di Cunto, fundada no
bairro paulistano da Mooca em
1964, contam que são beneficia-
dos por comunidades do Orkut que
destacam produtos da casa, como
"Eu amo a coxinha da Di Cunto".
De acordo com o gerente de
marketing da padaria, Marco
Alfredo Di Cunto Jr., a repercus-
são dessas comunidades ajuda a
aumentar as vendas. "Os clientes

continuam sendo as principais
estratégias de marketing. "O
principal em uma empresa é fazer
um bom trabalho, com carinho
e empenho 24h por dia. Escolher
bem os fornecedores, ter um
olhar abrangente e saber mudar
na hora certa também é muito
importante", conta Paula Di
Cunto. O coordenador do grupo
de excelência de convergência
tecnológica e mobilidade corpo-
rativa do CRA-SP, Crisomar Lobo
de Souza, acrescenta que as redes
estão provocando uma ruptura de
paradigma no modo das empresas
se comunicarem com seus clientes.
"Algumas empresas já possibili-
tam a interação em tempo real."
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