


REDES SOCIAIS
o orkut e o YouTube para chegar mais perto dos consumidores RENATA LEAL

Nunca se falou tanto em redes sociais no país quanto agora — e a onda mobiliza
cada vez mais as empresas. Elas perceberam que ficar fora das redes pode ser um
mau negócio. Quando não estão nas mídias sociais, as companhias não podem res-
ponder diretamente os comentários dos consumidores. A principal rede brasileira,
o orkut, conta com mais de 30 milhões de usuários, que permanecem em média 15
minutos por visita, segundo dados do Google. "Tem muita gente escondida por aí
olhando o orkut de madrugada", disse Alex Dias, diretor-geral do Google Brasil, na
abertura do Seminário INFO — Twitter, orkut e Flickr, realizado em 21 de setembro,
em São Paulo. No Twitter, segundo dados do Ibope Nielsen Online, os brasileiros
têm 8,5 milhões de perfis. O português já é a segunda língua mais falada no site.



Alex Dias afirmou que as empresas
precisam ter uma estratégia para as mí-
dias sociais. O primeiro passo é reconhe-
cer que a internet é um ambiente social
"Mesmo o algoritmo do Google, que é
tido como algo binário, é um reflexo da
vontade do usuário. Ele mostra a rele-
vância", afirmou. Os comentários nas
redes podem influenciar padrões de con-
sumo. Uma decisão sobre ter ou não um
perfil no Twitter ou uma comunidade no
orkut é essencial. "Enquanto você vê
como adotar, seu consumidor está falan-
do de você", disse.

Não basta abrir uma comunidade no
orkut ou criar um perfil no Twitter sem
um estudo prévio. "O que dá errado nas
redes sociais é entrar por entrar", afir-

mou Fiamma Zarife, diretora de serviços
de valor agregado da Claro. Para se des-
tacar, a empresa precisa ter objetivos
certos e estar preparada para lidar com
a reação dos consumidores. "A gestão da
marca sai do cordão de isolamento do
departamento de marketing para ser ge-
rida colaborativamente por muitos emis-
sores". Para o diretor de marketing da
Nike, Tiago Pinto, é preciso pensar em
como o conteúdo produzido pode agre-
gar valor ao usuário das redes. Nessa
interpretação do conceito de marca, o
desafio é aprender a organizar o que é
produzido pelas pessoas para que o con-
teúdo seja usado na tomada de decisões.
"Antes tínhamos planos de marketing
bem estruturados, hoje a tendência é ter
uma estratégia de marca muito forte",
diz Paula Bellizia, diretora de marketing
e negócios da Microsoft Brasil. A empre-
sa acaba de lançar seu perfil no Twitter.

O fenômeno do Twitter
Com crescimento de 1 600% entre julho
de 2008 e julho de 2009 no mundo, seria
impossível que as empresas não olhas-
sem para o Twitter. "Ele é um broadcas-
ting pessoal, por isso as pessoas estão
fascinadas", disse Walter Longo, vice-
presidente da Young & Rubicam. Atentas
ao movimento pessoal e corporativo no
Twitter, muitas empresas criaram perfis.

Enquanto algumas companhias fazem
promoções e concursos, outras dão dicas
ao consumidor. Os perfis mais atraentes
já colhem os frutos do crescimento do
Twitter no país. É o caso da construtora
Tecnisa. Além do Twitter, ela tem blog,
perfil no Linkedln, comunidades no orkut
e no Facebook, canal de vídeos no YouTu-
be e álbum de fotos no Flickr. A empresa
concluiu em maio deste ano a venda de



um apartamento de 500 mil reais pelo
Twitter. Mas até colher resultados, o ge-
reríte de redes sociais Roberto Aloureiro
era visto com estranhamento pelos cole-
gas. "Antes me chamavam de vagabundo.
Quando as pessoas viam meus dois moni-
tores, um no orkut e outro no Twitter,
pensavam: esse cara não trabalha, não?"

Convencer a empresa a criar seu
perfil no Twitter pode não ser fácil. "É
difícil convencer quem não conhece.
Você tem de evangelizar, instruir", disse
Aloureiro. Uma tentativa pode ser não
investir muito dinheiro. Foi o que ocor-
reu na Natura, que mantém seu perfil
com dicas de beleza e instruções para
as consultoras que vendem os produtos
da marca. "Temos uma equipe de nove
pessoas, que se revezam para respon-
der aos comentários", disse Mareio Or-
landi, gerente de internet da Natura.

Monitoramento da marca
Saber o que as pessoas falam sobre as
marcas e interagir com elas atrai — e ame-
dronta — as companhias. Por isso, junto
com o crescimento das redes, aumenta a
relevância do monitoramento. Algumas
empresas fazem o serviço, usando ferra-
mentas automáticas e análise de hábitos e
relevância. "Estamos em uma fase muito
embrionária de análise. Cada rede social
tem suas características", afirmou Cassio
Dreyfuss, vice-presidente do Gartner.

Marcelo Tas, apresentador do CQC,
destaca que pelo Twitter consegue um re-
torno importante sobre o que as pessoas
dizem enquanto assistem ao programa.
"O Twitter é uma ferramenta de ouvir",
disse. "Depois do CQC, chego em casa,
busco no Twitter e vejo tudo o que as pes-
soas falaram. Nunca na história da TV
existiu uma ferramenta assim." O
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