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Raio-X da rede social
A evolução no monitoramento das redes sociais produz suas primeiras experiências práticas, enquanto
as ferramentas seguem incorporando novas funcionalidades e ganhando espaço na agenda corporativa

D
esde o avanço
geométrico dos
participantes do Orkut
no Brasil, a visibilidade
das marcas e como as
corporações se

relacionam com o consumidor é um
processo em constante e acelerada
mutação. A empresa que ainda se
recusa a monitorar o que é dito sobre
ela e seus produtos nas redes sociais
pode ser considerada a meio caminho
do fracasso dentro de um segmento de
consumidores que não cessa de
crescer: o dos intemautas em geral.

"Uma companhia bem-sucedida
precisa se inserir nas conversas das
redes sociais, identificando a proposta
de valor que isto pode trazer. O
dinamismo das redes pode servir tanto
de forma positiva como negativa, e é
necessário ser um participante ativo
dessa conversa", garante Jair Tavares,
diretor da Pólvora!. A empresa,
pertencente ao Grupo RMA, é
especializada em mídias sociais e
oferece tanto serviços como ferramental
de monitoramento de redes sociais.

Em paralelo, existem empresas que
querem entender o que representam as
redes sociais, outras começam a investir
e temos até quem se envolve com
projetos específicos com uma boa
estrada. "Trabalhamos com dois pólos
distintos de projetos: o segmento
corporativo e também o de agências de
marketing e propaganda que atendem
aos seus clientes. A demanda e a
aproximação diferem. Com as agências
o trabalho é em cima de campanhas ou
produtos, algo mais pontual e
específico", admite Tavares.

Um questionamento sempre
presente - o que move as empresas a
investirem em redes sociais - pode
receber respostas múltiplas. "O mais
comum é ampliar o contato com o seu
público, expandir a fronteira, e mensurar
se o contato gera venda ou reforça a

marca, ou algo misto. Para ficar mais
próximo do seu público mesmo", admite
Jeff Paiva, gerente de social media da
Agência Click.

Primeiros passos
Mas, na prática, como funciona um

projeto de monitoramento de redes
sociais? A Unimed do Brasil iniciou o
monitoramento nas redes sociais de sua
marca a partir do desenvolvimento de
uma campanha digital. "Foi quando
pensamos, como vamos fazer uma
ação nesse ou naquele site sem antes
saber o que estão falando sobre a
nossa marca neste meio? Corríamos o
risco de desenvolver campanhas
inovadoras na web sem saber se
encontraríamos reclamações, o que
poderia ser um 'tiro no pé', pondera
Fernanda Tremarin, gerente de
marketing da Unimed do Brasil.

Esse foi o start da Unimed para
buscar informações sobre as empresas
que ofereciam monitoramento.
"Decidimos, principalmente pela
abrangência de nossa marca e pelo

conseqüente volume de informação que
isso nos trazia, que não poderíamos ficar
sem o serviço. Entendemos que
incorporar o universo digital em nossa
estratégia corporativa era inevitável",
garante Fernanda.

A executiva desconhece outros
investimentos no setor de saúde, mas
aponta que existe uma grande troca
de informações entre os participantes
das redes sociais sobre sintomas de
doenças, tratamentos e mesmo
condições de marcação de consulta.
"Estamos acompanhando uma
movimentação de redes exclusivas
para os médicos, porém é tudo bem
recente. Antes do monitoramento, a
Unimed não tinha nenhum trabalho
efetivo que não fosse a curiosidade
dos próprios profissionais de
comunicação e marketing em dar uma
"olhada" informal. No entanto, as
cooperativas já tinham iniciado, cada
uma de forma independente, um
trabalho de participação em redes
como o Twitter", relembra.

A partir da pesquisa de mercado, a l
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