
Aceita o cliente como
propaganda boca a boca, for-
ma de divulgação da marca
que prevê a troca de informa-
ção entre os consumidores,
ganhou uma nova face com

o avanço da internet. Se antes a web era
um meio estático, em que as empresas
montavam sites com informações mais
institucionais, hoje ela se tornou um
verdadeiro espaço de interação entre
companhias e consumidores.

A criação das chamadas redes sociais
- como Orkut, Facebook e Twitter - e a
proliferação dos blogs trouxeram as com-
panhias para dentro da internet e mais:
essa presença independe da vontade das

corporações. Querendo ou não, uma
empresa ou marca pode estar no mundo
virtual, onde a qualidade dos produtos,
do atendimento e até os preços são dis-
cutidos abertamente.

O panorama, à primeira vista assusta-
dor - uma vez que essa realidade impõe
uma nova dinâmica em que a opinião
dos internautas se propaga a centenas e
até milhares de pessoas em uma veloci-
dade impressionante -, representa tam-
bém uma grande oportunidade. Nunca
foi tão fácil interagir com um número
tão elevado de consumidores, discutin-
do preferências, necessidades e críticas,
entre outros temas.

"O consumidor está na rede social
para falar de sua vida, por isso é possí-
vel atingir um grau de sinceridade que
dificilmente se consegue em uma pes-
quisa ou no contato com a empresa. Ele
comenta sobre a marca de forma natu-
ral", afirma o diretor nacional de Plane-
jamento da agência de publicidade F/
Nazca, Fernand Alphen,. Uma pesquisa
divulgada em julho pela agência, em
parceira com o Datafolha, mostra que o
País possui 66 milhões de internautas.
Destes, 83% acessam a rede ao menos
uma vez por semana e 45% já inseriram
informações sobre si na web.

Dados do Ibope Nielsen Online tam-
bém dão conta do tamanho do universo
das comunidades virtuais. De acordo
com a empresa de pesquisa,

os "Member Communities", que englo-
bam as redes de relacionamento e blo-
gs, se tornaram a quarta categoria mais
acessada da internet - à frente do e-mail
pessoal - e são usados por 67% da po-
pulação online mundial.
O levantamento indica
que l a cada 11 minutos
online no mundo é dedi-
cado a sites de redes de
relacionamento e blogs.
Além disso, a audiência
está se tornando mais
diversificada no que
diz respeito à idade:
o grupo formado por
internautas entre 34 e
45 anos foi o que mais
cresceu no número
de visitantes dessas
comunidades.

Outro estudo
da Nielsen Onli-
ne aponta que a
opinião dos inter-
nautas extravasa
os limites do com-
putador e passa a
influenciar dire-



tamente o comportamento do consu-
midor. A pesquisa mostra que 90% dos
usuários de internet no mundo confiam
em sugestões de amigos antes de fazer
uma compra, enquanto 70% recorrem à
opinião de outros consumidores divulga-
da na web. No Brasil, 93% acreditam na
indicação de amigos e 60% nos comen-
tários postados na internet.

Isso significa que saber como o no-
me de sua empresa aparece na rede é

essencial para os negócios dentro e fora
da internet. "Se os consumidores não
estiverem satisfeitos, eles comentarão
nos meios digitais independentemente
de a empresa utilizar as ferramentas
virtuais. A presença digital e o moni-
toramento contínuo permitem à com-
panhia responder melhor às críticas e
atuar antes que elas se propaguem",
destaca a responsável por presença di-
gital da agência de marketing promo-
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cional Bullet, Bruna Calheiros.
O acompanhamento também possibi-

lita detectar quem são os "advogados" da
marca, ou seja, aqueles que têm uma boa
relação com ela e tendem a defendê-la,
e quem são os clientes insatisfeitos. Isso
abre possibilidade de reforçar o contato
com o primeiro grupo e tentar melhorar
a percepção do segundo. "Relacionamen-
to é a palavra chave nas redes sociais",
acredita o diretor geral da consultoria
I-Group, Ricardo Almeida.

Por uma gestão melhor
Na opinião do professor de comuni-

cação interativa e varejo e-commerce
da pós-graduação da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), Pedro
Waengertner, o monitoramento das co-
munidades tem outra característica de
grande valor: permite à empresa detec-
tar pontos de atenção antes que eles se
tornem de fato um problema. Com isso,
é possível corrigir falhas de percurso,
adaptar processos e produtos e aprimorar
a gestão da empresa.

É o que o Farinha Pura, supermer-
cado localizado na zona sul do Rio
de Janeiro, vem fazendo. Presente no
Orkut, no Twitter e agora também no
Facebook, a empresa usa as informações
que coleta por meio desses canais para
aprimorar processos. Um exemplo é a
campanha feita pelo Twitter da com-
panhia. O Farinha Pura oferece 5% de
desconto aos usuários da rede por meio
da liberação de uma senha que é reno-
vada diariamente.

Um seguidor, que teve dificuldades
para obter o desconto, comentou o ocor-
rido por meio do Twitter, afirmando que
a oferta não era verdadeira. "Detectamos
onde houve a falha e mandamos uma
mensagem explicando o problema e a re-
solução ao cliente. Mudamos a forma de
divulgação da senha internamente para
garantir que todos tenham acesso à in-
formação e evitar novas queixas", conta
o gerente de Marketing, Tiago Pitta.

O executivo comenta que a primeira
investida da empresa no mundo das co-
munidades virtuais foi a entrada no Orkut
em 2006. "Trata-se de um meio mais es-
tático quando comparado ao Twitter. Es-
tamos estudando uma forma de conectar
melhor todos esses canais", afirma.

ANDRÉA,
coordenadora de
E-Marketing do Grupo
Pão de Açúcar: foco é
trabalhar a marca
e não falar de preço e
produto

Na opinião de Waengertner, da ESPM,
a visão de multicanal é um dos grandes
desafios do varejo no País e o uso da web
é uma tendência nessa área. "Hoje o que
vemos são ações mais focadas em cada
um dos meios. É preciso considerar um
cliente como um ser único que vai cir-
cular por todos esses canais", observa.
Para o especialista, as redes sociais evi-
denciam essa questão, pois nelas o con-
sumidor vai falar da marca no geral. "Ele
não cria comunidades dos que gostam do
e-commerce de determinada empresa ou
de uma das lojas", reforça.

O esforço do Farinha Pura em inte-
grar suas ações têm trazido resultados
positivos. "Aos poucos começamos a ver
pessoas que vão à loja motivadas por
informações do Twitter, como a de que
saiu uma fornada de pão", conta Pitta.
Com 620 seguidores no dia 17 de julho

(o número pode mudar significativa-
mente em poucos minutos), o varejista
coloca informações referentes à opera-
ção, falando sobre a chegada de novos
produtos e promoções.

Na visão de Pitta, a predisposição do
consumidor em interagir com a marca
é um dos pontos fortes das redes so-
ciais. "Quando o internauta opta por
adicioná-lo no Orkut ou segui-lo no
Twitter, ele está aberto a receber as in-
formações da empresa", acredita. "Com
a saturação das mídias convencionais,
o cliente é bombardeado por dados e
sente falta daquilo que ele realmente
quer receber", completa.

A estrutura para as ações em redes
sociais é mantida internamente. "O
custo é baixo, pois só é necessário man-
ter alguém para atualizar os canais",
afirma o gerente, comentando que o
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Definir quais seus objetivos nas
redes e como quer ser visto

Pesquisar e descobrir o que os
consumidores estão falando da

empresa no mundo digital

Estabelecer os canais prin-
cipais e os complementares.

Cada rede tem características dife-
renciadas, por isso é preciso deter-
minar em quais a companhia estará
presente e de que forma

Interagir ativamente, inserindo
conteúdo. É essencial lembrar

que as atualizações devem ser fre-
qüentes e que se trata de um tra-
balho contínuo e de longo prazo

supermercado realizou pesquisas para
detectar o perfil de cliente e mapear
melhor o ambiente.

Sem abalar o orçamento
O investimento reduzido representa

um forte fator de atração das redes so-
ciais. "O grande custo das ações tradi-
cionais é o de mídia e isso não existe
nessas redes, por isso o aporte é muito
mais baixo, focado em inteligência, pla-
nejamento e pesquisa", observa Almeida,
do I-Group. O analista de Marketing Di-
gital do Super Muffato, Murillo de Oli-
veira, reforça essa característica do am-
biente virtual. "As ações tem um ótimo
custo-benefício e se feitas corretamente
podem causar mais impacto do que as
tradicionais", afirma.

O supermercadista investe nas redes
sociais desde maio. Oliveira conta que a

empresa usa o Twitter (172 seguidores)
para postar dicas e notícias, divulgar
promoções, responder dúvidas dos con-
sumidores. Já o Flickr, espaço em que o
internauta pode compartilhar imagens,
tem como foco a divulgação de fotos de
eventos e lojas, vídeos e campanhas.

No Orkut a companhia está presente
por meio de dezenas de comunidades
criadas pelos próprios consumidores e
colaboradores. "Vamos iniciar uma co-
munidade oficial do Super Muffato no
Orkut, em que reuniremos a comuni-
cação das outras comunidades", revela
Oliveira, comentando que os planos da
companhia ainda incluem o lançamento
do Blog Super Muffato, canal para o con-
sumidor conferir as notícias sobre o que
acontece no supermercado, gastronomia,
tecnologia, lifestyle, e opinar sobre diver-
sos assuntos.

Com uma equipe interna encarregada
das tarefas online, o varejista também
monitora os conteúdos postados em blo-
gs e fóruns de discussão. "Sempre entra-
mos em contato e damos um feedback ao
autor dos comentários", relata.

A forma como a empresa interage com
os clientes nesses espaços é uma ques-
tão delicada e exige cuidado redobrado,
na opinião de especialistas. "A compa-
nhia deve ser honesta e coerente nas
suas ações. Nas mídias sociais, precisa
ficar claro que a empresa está agindo

de acordo com o interesse do cliente
e se esforçando para melhorar, do
contrário pode haver uma reação
intensa", alerta o CEO da agência
de marketing digital iThink, Mar-
celo Tripoli.

Alphen, da F/Nazca compa-
ra a situação com a entrada na
casa de alguém que acaba de
conhecer, em que não se deve
chegar como se houvesse muita
intimidade. "Quando você entra
na rede social, compartilha um
espaço. Se a postura for muito

invasiva ou muito comercial a
empresa será rejeitada", sinaliza

gerente de Marketing
da Taeq: a indicação de
consumidores vale mais do que
qualquer propaganda
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Alphen. "Isso exigirá das companhias
um esforço de humildade e transpa-
rência muito grande."

Cuidadoso, o Grupo Pão de Açúcar
aposta nas redes sociais, principalmen-
te, para reforçar a imagem. "O foco não
é falar de preço e produto, queremos tra-
balhar a marca", conta a coordenadora
de E-marketing, Andréa Dietrich. Para
extrair o máximo do mundo digital, o
Grupo criou há um ano e meio a área
de E-marketing.

A marca Taeq foi a precursora do gru-
po nesse universo. "Entramos no Twitter
em outubro de 2008 e temos mais de 370
seguidores. Também acompanhamos o
Facebook e estamos presentes no Flickr",
conta a gerente de Marketing da Taeq,
Isadora Sbrissa de Campos. A executiva
explica que o canal traz informações so-
bre lançamentos de produtos e dicas de
qualidade de vida. Além disso, a marca já
realizou uma ação específica nesse meio.
"No ano passado fizemos uma campa-
nha, pedindo aos internautas para enviar
uma foto do que era bem-estar e equilí-
brio na sua visão", relata.

As imagens, recebidas pelo site, eram
postadas no Flickr e no Twitter. As três
melhores fotos foram transformadas em

cartões de distribuição gratuita. "Esse
meio nos permite ouvir os clientes, por
isso ficar de fora é um desperdício. A in-
dicação de consumidores vale mais do
que qualquer propaganda", comenta.

Em maio deste ano foi a vez de o
Extra.com entrar no universo das redes
sociais. Com foco em ações promocio-
nais, hoje a empresa contabiliza apro-
ximadamente 2,6 mil seguidores no
Twitter. Já o Pão de Açúcar, que iniciou
as atividades no Twitter em junho, tem
um foco mais informativo. "Agregamos
conhecimento ao usuário, falando de
assuntos como cafés e vinhos. Além
disso, informamos sobre produtos ex-
clusivos, damos dicas de receita, entre
outros temas", afirma Andréa.

Aonde isso vai levar ainda não se sa-
be, mas uma coisa é certa: ficar alheio a
esse novo universo significa abrir mão
de grandes possibilidades. "Diferenciação
no varejo é muito difícil, por isso cada vez
mais é preciso construir e aperfeiçoar o
relacionamento. A internet está criando
oportunidades que não existiam em ne-
nhuma outra mídia", avalia Andréa.
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