


jornalista Giselle Stazauskas, 25 anos,

fica ao menos 40 horas por semana

em frente ao computador. Mesmo

com perfil no Orkut, MySpace

e BlipFM, ela dedica mesmo o

seu tempo ao Twitter. Enquanto

trabalha, deixa a página em que está

cadastrada há um ano aberta para

compartilhar as últimas novidades,

principalmente sobre vegetarianismo

e meio ambiente. Alguns dias, chega

a postar 30 updates. "Uso para trocar informações, compartilhar

links e notícias interessantes, travar conversas rápidas. Também

me mantenho atualizada seguindo sites e locais que me interessam,

como casas de show, notícias, escolas, bandas e ONGs, além de

lojas que costumam fazer promoções", enumera.

Além de inserir informações, também se dispõe a responder as mensagens

de quem ela segue. Na mesma hora em que perguntamos se alguém

já havia contatado alguma marca pelo Twitter, ela afirmativamente

respondeu. Outra facilidade que encontrou foi a conversa direta com

as empresas. Certa vez, ela e uma amiga decidiram comprar produtos

da Eyeko, empresa inglesa de cosméticos que vende pela internet e tem

Twitter, Facebook e MySpace. Ao preencher o formulário, surgiram

algumas dúvidas e ligar para o exterior estava fora de cogitação. Giselle

não teve dúvidas: postou as perguntas no Twitter. Em cerca de uma

hora, as questões tinham sido sanada.

Assim como a Eyeko, outras empresas perceberam a importância

do Twitter para os negócios. Como no exemplo de Giselle.

muitos profissionais de marketing enxergam nas redes sociais

oportunidades de estreitar relacionamento com o consumidor, e

o Twitter é a bola da vez. Os 140 caracteres em que os usuários

expressam idéias são fontes para identificar tendências, analisar

a concorrência, antecipar os hábitos em constante mudança

e aproximar os consumidores. "As redes sociais são sensíveis à

comunicação boca a boca e nelas os consumidores relatam suas

experiências. Essa comunicação pode gerar mais envolvimento



emociona] com a marca", avalia Alessandro Lima, CEO da

e.Life, empresa de monitoração e análise de mídia sociais.

A SERVIÇO DAS MARCAS

O fenômeno está era evidência, mas seus contornos ainda estão sendo

escudados. Que novas maneiras de se relacionar com o consumidor

surgiram já está claro, contudo, ainda estão em fase de experimentação.

Uma das ações pioneiras no Brasil, que virou notícia no The Wall

Street Journal, foi a parceria entre a Telefônica c o jornalista Marcelo

Tas para divulgar o Xtremc, banda larga mais veloz e, portanto, mais

eficaz para baixar arquivos pesados, como filmes. Em uma iniciativa

que Leve início em março deste ano no Twitter, Tas foi convidado a

dar dicas de sites, vídeos e games interessantes para seus seguidores.

Só que, nessas mensagens, é utilizado o tag #xtrerne para que os

leitores percebam que o conteúdo está relacionado ao serviço. Quem

não tiver interesse, opta por não receber esse tipo de mensagem.,

A remuneração de Tas é fixa e o contrato foi assinado ate o fim

deste ano. Os idealizadores do projeto o chamaram por causa de seu

perfil, considerado ideal para atingir o target do produto. Desde que

começou com a ação. o número de seguidores do perfil do jornalista

aumentou 22 vezes. No último dia 7 de agosto, ele seguia 563 pessoas

c tinha 224.187 seguidores. "É o primeiro patrocínio de uma empresa

no Twitter para uma celebridade. No início, ele ficou inseguro, mas o

modelo foi amadurecendo. Para a marca, o retorno é indireto, há um

ganho de imagem, de mídia espontânea", explica Marcelo Tripoti.

CEO da iThink, agência de marketing digital.

Outra iniciativa muito comentada no Twitter foi desenvolvida

pela Wunderman para a Dell. São divulgá-las promoções dos

equipamentos da marca por tempo limitado. O three hours of promo

aumentou de forma expressiva as vendas, segundo a agência, no

entanto, os números não foram revelados. "É uma vitrine de

promoções. Não é igual a receber um caminhão de e-mails. O

Twitter é um sumário de pautas, links e comercialmente, bern

aplicável. A Dell recebeu bem a nossa proposta porque é aberta,

focada em resultados c nos permite testar outros caminhos",

diz Eduardo Bicudo, presidente da agência. A campanha foi

divulgada cm mídia online e offline. Atualmente, tem 10 mil

seguidores.

MÍDIAS INTEGRADAS

O Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer)

mais uma vez tornou-se pioneiro cm utilizar novas plataformas de

mídia para ações sociais. A boo-box, especializada cm mídias sociais,

e a Ogilvy Interactive lançaram, em março deste ano, a campanha

integrada "Pixel Solidário", em mídias sociais, para angariar fundos.

O objetivo é chegar à marca de R$ 50 mil. "Quando começamos

a ação, pensamos em alcançar um milhão de exibições, mas com

o volume que temos até agora essa meta será batida facilmente",

comemora Fred Pacheco, diretor comercial da boo-box.

Nessa iniciativa, os pedidos de doação por telefone ou cartas ficam

de fora. Cada um ajuda à sua maneira; é possível doar espaço nos
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blogs e posts; os formadores de opinião doam twittes; os usuários,

scraps, e-mails, nicks e até SMS. Caso a mensagem via celular seja da

operadora Claro, ao clicar o SMS de retorno ganha-se o wallpaper

do Graacc. Por exemplo, se alguém envia uma mensagem falando

sobre a doação para a entidade, basta reenviar para os seus followers

e já vai ter feito sua parte. Segundo a assessoria de imprensa do

Graacc, em apenas três horas a campanha transformou-se em um

dos dez assuntos mais comentados do Twitter.

A Link Trade, braço da corretora Link Investimentos, também

inaugurou uma ação integrada online; bem propício, visto que c

um portal de investimentos. Para chegar ao público de interesse, a

Pólvora!, agência de comunicação especializada em mídias sociais,

estabeleceu canais para atrair as pessoas a investir. A empresa

garantiu presença em blog (www.meumilhao.com.br), YouTube,

Flickr, Twitter e Slideshare, rede baseada em compartilhar

apresentações em ppt, com informações sem linguagem comercial.

"A idéia é que tenha vídeo, apresentação e fotos que atraiam pessoas

em relação aos investimentos, para que conheçam mais o mercado.

E um processo de educação, pois informações de valor ao mercado

são transmitidas", comenta Mônica Saccarelli, diretora da Link

Trade. Segundo Jair Tavares, diretor de planejamento da Pólvora!,

cada tipo de conteúdo merece uma linguagem diferenciada. "O

Twitter, por exemplo, traz dinamismo à comunicação da empresa.

Como temos outros canais, sempre que tivermos informações

interessantes é só 'twittar'", explica. A AG2, agência de mídias

sociais, tem alguns casos de ações online em diversas mídias.

Para a marca de tênis Olympikus, a campanha foi realizada durante as

Olimpíadas do ano passado. O game Conspiração Pequim, que teve

a participação do jogador de vôlei Giba e do técnico Bernardinho,

ocorreu no segundo semestre de 2008. Giba enviava textos, fotos e

vídeos de Pequim. A ação foi realizada em blogs, Orkut e Twitter.

Segundo Daniel Gunji, diretor de ativação (área criada recentemente

para focar em mídias sociais) da AG2, cerca de 60% dos jogadores

vieram das redes sociais. "Formadores de opinião com grande

quantidade de seguidores e que eram apaixonados por vôlei e games

ajudavam na divulgação por meio do Twitter", conta. Ainda para a

marca, foram criados o Super Vôlei Brasil e Super Vôlei Brasil 2.

Além de ter feito a combinação entre games e redes sociais,

começou a produzir conteúdo para a Reebok no Twitter. A marca

é conhecida por patrocinar várias corridas. Para uma delas, que

ocorre à noite e tem 10 km de percurso, foi criado um perfil em

que são postadas informações antes, durante e depois da corrida.

Grande parte dessas notícias é disparada por meio do celular.

Quando o evento termina, o perfil volta a ser institucional e

voltado a compartilhar informações sobre esporte.
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DO OUTRO LADO

Com quem as marcas estão falando? A jornalista Giselle, citada

no início desta reportagem, se encaixa em vários aspectos

levantados pela Bullet - agência de marketing promocional -

entre os dias 27 e 29 de abril sobre o perfil dos usuários do Twitter

no Brasil (ver box abaixo). Foram entrevistadas 3.268 pessoas e a

maioria afirma utilizar o espaço para ampliar os conhecimentos

e trocar informações. "Muitas pessoas demonstraram confiar nos

usuários da rede e os considerou transparentes; disseram inclusive

que seguem sua indicações", conta Bruna Calheiros, gerente de

presença digital da agência e responsável pelo estudo. Os dados

apontam que 27% das pessoas confiam na opinião dos outros

membros e quase 80% já seguiram dicas e aprovaram.

Os entrevistados também não encaram a publicidade na

rede como spam: 53,6% dos usuários acham interessantes as

Daniel Gunji é diretor de ativação da AG2, área
criada com foco em mídias sociais

ações publicitárias desenvolvidas na rede social, contanto que

tenham relevância; 51% já participaram de ações promocionais;

33% contaram já ter participado de ação publicitária e 70%

seguem ou seguiram perfis de empresas, eventos ou campanhas

publicitárias (confira box abaixo). Isso revela que os usuários estão

abertos a novidades. Por ora, os serviços oferecidos pelas agências

são: o monitoramento, que levanta quais têm sido as opiniões dos

usuários quanto a sua marca, produto ou concorrência; divulgação

de novidades sobre os produtos, promoções e ofertas; prestação

de serviços; e produção de conteúdo pertinente à marca, como

dicas de saúde ou esportes para um tênis de corrida.

Caso a empresa prefira manter um perfil fechado, ou seja, que o usuário

precise de autorização para seguir, ou então compre a reputação

por meio de prêmios, os benefícios transformam-se facilmente em

problema. A companhia que solicita permissão está indo contra os

princípios de uma rede social. Já quem troca visibilidade por prêmio

acaba perdendo credibilidade. "E preciso aprender a criar ações de

capital social cumulativo e que sejam desenvolvidas a longo prazo",

recomenda Alessandro lima, da e.Iife.

Nenhuma agência revelou os custos de cada uma dessas ações.

Para se ter uma noção, na e.Life o serviço varia entre R$ 100 mil

e R$ 500 mil por ano. "O custo-beneficio das redes sociais é bom,

porque é possível trabalhar com branding, vendas, cadastros e até

mesmo retorno em dinheiro. Basta ser transparente, saber ouvir e

interagir", ressalta Daniel Gunji, diretor de ativação da AG2. H
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