
las são apenas um meio para
chegar a algum fim. E, diga-
se de passagem, com uma

velocidade impressionante. Agora
é o Twitter. Amanhã ninguém sabe
o que será. À medida que o debate
em torno das redes sociais avança,
a única certeza absoluta é a nova
forma de relacionamento imposta
pelos canais digitais. As ferramen-
tas podem até mudar, evoluir, cair
em desuso. O conceito, porém, per-
manece, pois as fronteiras se di-
luíram com a internet e nada mais
será como antes. Esse cenário não
é diferente no mundo corporativo.
"Aos poucos a web provocou mu-
danças radicais em todas as esferas
da vida", avalia a diretora de plane-
jamento do Grupo TV1, Selma San-
ta Cruz. "Temos hoje um imenso
banco de dados do comportamen-
to humano à disposição."

Um sinal claro dessa revolução
na forma de se comunicar pro-
vocada pelo advento da web 2.0
é indicado pelos diversos papéis
que hoje o consumidor assume:
on-line, ele é também cidadão,
funcionário, crítico e escritor, en-

tre outros. Trata-se de um univer-
so de quase 50 milhões de pessoas
conectadas, seja no trabalho, seja
em casa, segundo o Ibope Nielsen
Online. Desse contingente, 80%
estão ligados a algum tipo de co-
munidade virtual, que incluem
blogs e sites de relacionamento.
Os dados confirmam o Brasil na
liderança do ranking global de
tempo de navegação por inter-
nauta, com mais de 46 horas de
uso por mês.

Essa estatística pode não sig-
nificar nada se por trás de todos
os canais disponíveis não existir
a inteligência competitiva. "Acre-
dito que o principal desafio é jus-
tamente gerenciar essa presença
estratégica das marcas citadas nas
redes sociais", diz a diretora execu-
tiva da TVl.com, Patricia Andrade.
"Tudo é muito novo e temos de
aprender na prática."

Na internet, uma resposta rá-
pida pode fazer de uma crise uma
oportunidade. O episódio recente
para promover o Guaraná Antarc-
tica, marca da Ambev, com a web
série "Os Guardiões" ê um exemplo

de tiro que saiu pela culatra.A ação,
que contava uma aventura basea-
da na fórmula secreta do refrige-
rante, tinha como alvo o público
jovem, porém muitos usuários e
donos de lan house se sentiram
ofendidos. Tudo porque, no lado
maléfico da trama fictícia, uma
seita chamada "Cavaleiros da Cin-
za" teria sede em uma lan house,
onde, supostamente, ocorreriam
invasões a computadores alheios
e não haveria nenhum controle de
segurança. A saída foi se retratar
publicamente com um pedido de
desculpas, mudar a estratégia e
se unir às lan houses numa nova
campanha.

Em contrapartida, os resulta-
dos do Extra.com aumentaram a
partir da campanha para fortale-
cer a marca. A ação "Extra Bom Me-
nino", realizada no final de 2008,
criou uma espécie de prêmio para
quem mais se destacasse na inter-
net. Nove blogueiros de expressão
e audiência foram convidados para
movimentar a rede e convencer o
público de que se comportaram
bem na web. Para isso, cada um



criou uma campanha paralela em
sua própria rede pedindo votos aos
leitores. Por participar, todos rece-
beram R$ 500,00 para compras na
loja, cuja experiência postaram em
seu blog. O balanço é expressivo: o
alto poder de engajamento desses
novos influenciadores acabou em
mais de 33,5 mil visitantes, 17,7
mil votos, 2.800 frases, nove blogs
oficiais e 31 apoiadores pedindo
votos e divulgando a promoção.

O Banco do Nordeste (BNB)
acompanha de perto todas as
movimentações nas redes sociais,
área que a equipe de comunicação
vê como estratégica. "Para preser-
var a segurança de informações
sigilosas, adotamos esses concei-
tos na intranet com alguma par-
cimônia", diz Eduardo Gaspar, ge-
rente-executivo de publicidade e
mídias digitais. Isso não significa
que o banco não esteja navegan-
do nessa nova onda. O Fórum de
Comunicação no Governo Fede-
ral no Nordeste, promovido pelo
BNB, chega a sua terceira edição
com a cobertura ao vivo por meio
de hotsite, Twitter ou hashtags -

aquelas palavras-chave ou marcas
usadas para agrupar itens seme-
lhantes. A programação dos cen-
tros culturais também está nas
redes sociais. Mas vale destacar
que o BNB ainda não está no Twit-
ter oficialmente, embora lá esteja.
O cadastro foi criado por um fun-
cionário, segundo Gaspar, e pode-
rá ser negociado. Mas o fato leva a
uma questão fundamental no uso
disparado das redes sociais como
fonte de informação: como checar
sua veracidade?

Em palestra recente proferida
no Brasil, o criador do Twitter, Biz
Stone, chegou a mencionar que
não havia pensando ainda numa
forma de lucrar com a ferramen-
ta e que uma certificação poderia
ser a saída. Independentemente
da criação desse selo de autentici-
dade, twitteiros carimbados como
o governador José Serra e o apre-
sentador Luciano Hulk, ambos su-
cesso de público pela assiduidade,
criaram a seu modo uma forma de
atestar que são eles mesmos.

A investida da Rede Globo dá
a dimensão da força das redes

sociais como o Twitter. A disse-
minação descontrolada de infor-
mações levou a empresa a criar
um manual de etiqueta virtual
para seus colaboradores. "Acho
válido algum tipo de organização
para conscientização dos usuá-
rios, pois, uma vez divulgada a
mensagem na internet, não há
volta", diz o presidente da Public
Relations Global Network, José
Luiz Schiavoni, também à frente
da S2 Comunicação Integrada.
Nesse contexto, não há mais es-
colha entre participar ou não das
redes sociais. O desafio é como
interagir com responsabilidade
num ambiente em que a trinchei-
ra entre o público e o privado não
existe mais. "Isso tem provocado
um eco grande nas corporações
porque demanda maior transpa-
rência na forma de se relacionar
com o consumidor."

A exposição levou a marca glo-
bal mais valiosa do planeta a criar
uma área exclusiva voltada à co-
municação digital interna. A equi-
pe da Coca-Cola é formada por seis
pessoas e trabalha com gestão de
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produtos em conjunto com as de-
mais diretorias, segundo a gerente
de marketing interativo da Coca-
Cola Brasil, Adriana Knackfuss.
"A companhia determina quanto
pretende crescer e quais produtos
lançar, e trabalhamos para cum-
prir essa meta utilizando uma pla-
taforma digital e outras ferramen-
tas de comunicação."

Colocado dessa forma, até pare-
ce simples. Mas as ações da gigante
dos refrigerantes estão cada vez

mais segmentadas. "Pode parecer
pouco, mas se houver 100 seguido-
res do Twitter engajados na cam-
panha, gerando conteúdo, o resul-
tado é espetacular", avalia. "É uma
forma interessante de criar um elo
com o consumidor."

Uma amostra vem da platafor-
ma de lançamento da Kwait Eco,
guaraná com toque de chá verde.
A marca da dicas diárias sobre sus-
tentabilidade no Twitter e no seu
site. Atenta ao uso do celular pe-

los pais para monitorar os filhos,
Adriana bolou a promoção "Mãe,
você é essa Coca-Cola toda". Foi a
primeira vez que uma campanha
para esse público foi realizada ex-
clusivamente de forma eletrônica,
por mensagens curtas, os chama-
dos torpedos, além da internet.

Para a companhia, qualquer
manifestação é um termômetro
do que acontece e o monitora-
mento desses acontecimentos se
traduz em informação. Mas a pos-
tura da Coca-Cola ainda é pouco
usual por aqui. "A maioria das
empresas vê com desconfiança
essa investida para deter o contro-
le da informação", diz a diretora
executiva da Approach, Germana
Costa Moura. Grande parte dos
clientes tem o hábito de buscar
ajuda apenas para resolver algum
tipo de problema pontual e não se
deu conta de que em pouco tempo
ninguém mais sobreviverá sem
uma estratégia madura de comu-
nicação digital. "É preciso levar o
internauta para dentro do negó-
cio e engajá-lo de tal forma que se
torne um conselheiro da marca."

"O valor de uma plataforma não
está nas aplicações já feitas, mas
nas que podem ser desenvolvidas a
partir da integração de múltiplas
ferramentas para ganhar visibili-
dade e liderar determinada rede",
diz o chief networking officer da
Ten Top Executives Net, Octavio Pi-
taluga Neto. À frente de uma comu-
nidade de negócios criada há seis
anos para promover a internacio-
nalização de empresas brasileiras,
ele aposta na educação para enga-
jar os mais reticentes na adesão às
mídias sociais e diz ser necessário
capacitar um gestor de rede para
cada negócio. Ele também elege o
conhecimento como fator decisivo
para uma investida on-line bem-
sucedida. "Somos bombardeados
por informações o tempo todo e é
preciso organizá-las para que se-
jam de fato úteis."

Segundo Pitaluga Neto, são 20
milhões de blogs em todo o mun-
do e mais de 30% dos blogueiros
postam opiniões sobre marcas e
produtos. As marcas americanas
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que mais se envolveram em redes
sociais tiveram aumento de 18%
no faturamento nos últimos 12
meses. Em contrapartida, aquelas
menos presentes sofreram queda
de 6% na mesma base de compa-
ração. Os números da ComScore.
com mostram ainda que 54% das
100 marcas mais valiosas dos Es-
tados Unidos usam Twitter e 39%
mantêm blogs. "É preciso saber
aonde se quer chegar, porque o
sucesso depende da influência
dessa troca rápida de opiniões e
informações."

Pesquisa da S2 Comunicação
Integrada sobre os hábitos da
imprensa nacional dentro das
redes sociais e da web 2.0 retrata
o comportamento dos jornalis-
tas brasileiros. O Twitter é o mais
usado por motivos tanto pessoais
como profissionais. Mais de 50%
dos 900 jornalistas entrevistados
em todo o País afirmaram postar
comentários mais de quatro vezes
por semana. As redes menos dinâ-
micas são o Orkut e o Facebook. A
pesquisa envolveu, principalmen-
te, a finalidade e a freqüência de
uso das redes sociais como Orkut,
Facebook, Twitter, Flickr, Linke-
dln, MySpace e YouTube.

Gaspar, do BNB:
transmissão ao

vivo por meio de
hotsite, Twitter
ou hashtags
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