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Com a popularização da internet e o surgimento de ferramentas que permitem a qualquer 
pessoa produzir conteúdo e divulgá-lo, abriu-se um novo nicho a ser aproveitado pelas 
empresas: a utilização de redes sociais como instrumentos de marketing e divulgação. 

Segundo Wagner Fontoura, estrategista de mídia socias da agência Riot, as companhias não 
podem perder a oportunidade de falar com seu cliente por meio de um veículo cuja audiência 
cresceu impressionantes 800% nos últimos oito anos. 

“O desafio é fazer com que a participação da empresa em redes sociais produza conteúdo 
confiável e estreite a relação com o cliente, estendendo a inteligência corporativa para a rede”, 
afirmou Fontoura no 1º Fórum de Marketing da Amcham-Campinas na terça-feira (01/12). 

Ainda que os benefícios potenciais desse nicho sejam grandes, tirar proveito dele não é tarefa 
simples. É necessário treinar os colaboradores para que saibam se colocar de modo adequado 
como representantes das companhias e não misturem opinião pessoal e posicionamentos 
corporativos.  

“O funcionário deve se identificar, dizer onde trabalha, revelar qualquer afiliação que seja 
relevante, conhecer as regras da mídia de que pretende participar e deixar claro como as 
pessoas podem encontrá-lo para responder sobre colocações feitas por ele, além de avisar o 
Departamento Jurídico sobre essa nova atividade de divulgação”, disse Fontoura. 

O estrategista de mídia mostrou dados que reforçam a potencialidade das mídias sociais no 
Brasil. Sessenta e cinco milhões de brasileiros, ou seja, 34% da população, estão conectados 
nesse momento. Por mês, o brasileiro fica em média 48 horas conetado à Internet e 62% 
desse acesso se concentram em atividades em mídias sociais. Quase 90% dos brasileiros 
exercem atividade em algum tipo de mídia social, o mais elevado índice do globo. 

Adaptação 

Wagner Brenner, fundador do Updaters e do movimento Update or Die (atualize-se ou morra, 
em livre tradução para o português), ressalta que, antes de qualquer posicionamento 
corporativo nas mídias sociais, é necessário que exista um planejamento criterioso e que todos 
os funcionários estejam cientes dessas atividade.  

 



“É uma questão de adaptabilidade. Vivemos uma era de mudanças não só tecnológicas, mas 
sociológicas, educacionais e de relacionamento, entre tantas outras. Nesse processo de 
‘seleção natural’ do mercado, será bem-sucedido quem conseguir, de maneira mais rápida, 
mudar para se adequar às novas tendências”, pontuou Brenner. 

Segundo ele, as mudanças tecnológicas não param por aí e exigirão um comportamento 
maleável por parte das emrpesas. “A tendência é que as regras continuem mudando ao longo 
dos anos, e os profissionais não podem perder tempo negando as novas tecnologias, mas sim 
partir para a adaptação”, defendeu. 
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