
Redes sociais, o desafio das empresas

MÍDIA &
PUBLICIDADE

PROPAGANDA

Apesar de reconhecerem a importância das redes, poucos grupos conseguiram resultados positivos em suas ações

Ofertas válidas de 14/12 a 17/12/2009 ou enquanto durarem nossos estoques. Ofertas válidas somente para as lojas acima. GARANTIMOS A QUANTIDADE MÍNIMA DE 10 UNIDADES POR LOJA. Para
prestarmos melhor atendimento,nos reservamos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. São proibidas a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos (art.
81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente). APRECIE COM MODERAÇÃO. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas veiculadas. Fotos meramente ilustrativas.Aceitamos os seguintes vales-alimentação:
SABESP Supermercado - Top Premium - IMPORTANTE: VRAlimentação,Sodexho PassAlimentação,Ticket Alimentação,VisaValeAlimentação, PlanvaleAlimentação,Verocard,Sorocred e BônusAlimentação:
aceitamos só na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO.

ABC: Av. Pereira Barreto, 1.500 – São Bernardo do Campo/SP – 2132-0850. 
ÁGUA BRANCA: Av. Francisco Matarazzo, 892 – 2132-0500. 
BOAVISTA SHOPPING: R. Borba Gato, 59 – Santo Amaro (Estac. Gratuito) 2132-0600. 
CARAPICUIBA: Av. Deputado Emílio Carlos, 525 – Carapicuiba/SP–2104-5350. 
CIDADE DUTRA: Av. Sen. Teotônio Vilela, 1.433 – 2166-4600. 
EDGAR FACÓ: Av. General Edgar Facó, 361 – Piqueri – 2588-1300. 
ITABERABA: Av. Itaberaba, 1.853 – Freguesia do Ó – 2132-0950. 
ITAIM PAULISTA: Av. Marechal Tito, 7.579 – 2132-0650. 
JAÇANÃ: Av. Benjamim Pereira, 265 – 2132-0550. 
PARQUE DA MOOCA: R. Capitão Pacheco Chaves, 500 – 2132-0800. 

PENHA: R. Dr. João Ribeiro, 304 (Shopping Penha) – 2104-5100.
PIEDADE: R. Dr. Sebastião Pereira, 133 – Centro – (15) 3344-9500.
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Estrada Velha Rio, 4.496 – (12) 2135-0151. 
TATUAPÉ: R. Apucarana, 1.000 – 2132-0900. 
TREMEMBÉ: Av. Maria Amália L. de Azevedo, 1.251 – 2132-0700. 
VILA BARROS: Av. Otávio Braga de Mesquita, 1.450 – Guarulhos – 2126-0126.
VILA CARRÃO: Av. Conselheiro Carrão, 2.255 – 2588-4350.
VILA RIO: Av. Benjamin Harris Hunnicutt, 3.250 – Guarulhos – 2104-5900.
VILA SÃO JOSÉ: Av. Sen. Teotônio Vilela, 5.800 – 2132-0750.

Promoção válida de 07/12 A 31/12/2009 ou enquanto durarem os estoques de brindes. Consulte o regulamento nas lojas ou no site: www.sonda.com.br

COM ESTAS OFERTAS, PAPAI NOEL
VAI SAIR DE CARRINHO CHEIO.

8,95

Lombo Suíno 
congelado Nobre 

temperado kg

17,95

Tender 
Aurora kg

1,49

Maionese 
Mesa 

tradicional 
500 g

10,48

Azeite 
extravirgem 

espanhol Borges 
vidro 500 ml

4,98

Café Melitta 
trad./ forte/ 

extra forte 
ou sabor da 

fazenda 500 g

1,79

Tomate 
pelado Noel 

400 g

16,90

Vodka 
Smirnoff 

998 ml

4,59

Espumante 
Piagentini 

Brindespuma 
Tinto/ Branco ou 

Rosé 
660 ml

20,90

Vinho italiano 
Contarini 
Prosecco 

Brut 750 ml

2,69

Bebida à base 
de soja Sollys 
sabores tp 1 l

3,59

Energético TNT
energy drink 
lata 269 ml0,89

Cerveja 
Kaiser lata 

350 ml

8,98

Vinho italiano 
Lambrusco 

Dell’Emilia Donelli 
Tinto ou Branco 

750 ml

2,98

Pêssego em 
calda Noel 

485 g

1,97

Óleo de soja 
Soya 900 ml

1,78

Feijão-carioca 
Kicaldo 1 kg

5,99

Palmito em 
conserva 
Braspalm 

inteiro 300 g

9,28

Peru Sadia 
kg

7,38

Ave Fiesta 
Sadia kg

14,15Salmão inteiro 
kg

1,98
Creme vegetal 

Doriana 
pote 500 g

1,19
Biscoito recheado 
Passatempo sabor 

chocolate alpino 165 g

2,77
Ovos tipo extra 

branco PVC 
c/ 20 unids.

8,58
Lombo Suíno 

congelado Nobre 
sem tempero kg

5,89
Hambúrguer 

bovino Sadia Tempero 
Suave 672 g

Esta oferta não é válida para a loja 
Sonda São José dos Campos
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Marili Ribeiro

As empresas acreditam que
para marcar presença nas
redes sociais, tão em moda
na tentativa de abrir frentes
de contato com o consumi-
dor, basta fazer em sua pági-
na uma bem-acabada propa-
ganda institucional. Para
Marcelo Perrone, diretor de
estratégias digitais da agên-
ciaDraft+GiovanniFCB,não
é bem assim que funciona.
Asempresasprecisamapos-
tar em ações que envolvam
osfrequentadoresdesseuni-
verso. E isso requer mais re-
cursos do que muitos deles
estão habituados a aplicar
em propaganda online.

“Há um consenso de que
ações de mídia na internet
são de baixo custo. Fica difí-
cil convencer um cliente que
a produção de um jogo inte-
rativo poderá custar tanto
quanto um comercial de 30
segundos em rede aberta de
televisão”, conta Perrone. A
ação do hotsite criado pela
Microsoft para o lançamen-
to de seu game Prototype,
por exemplo, desenvolvida
em cima dos usuários do Fa-
cebook,nãosaiu barato, mas
atingiu bons resultados. O
game liderou as vendas nos
EUA,nomêsdelançamento.

“A Microsoft desenvolveu
um vídeo promocional que
utiliza fotos e dados do perfil
do internauta no Facebook
para criar uma experiência
não só bastante imersível e
única, porque é personaliza-
da”, conta ele. Outro exem-
plo de iniciativa bem-sucedi-
da na utilização de rede so-
cial é a do salgadinho Dori-
tos, com um jogo que só pode
seracessadopor12horas,en-
tre 6 da tarde e 6 da manhã.

Ao entrar na partida, o
usuárioautorizaositedaem-
presa a acessar seu perfil no
Facebook. A partir daí, o site
vai interagir avisando todos
os seus amigos que você está
numa enrascada e precisa
de ajuda. Ao fim da jornada,
o site sorteia dois deles para
que o jogador decida qual
quersalvar.Oamigoescolhi-
do é avisado e isso promove
todotipodereaçãoeindigna-
ção.

Perrone, que dedica tem-
po integral a estudar solu-
ções no ambiente da inter-
net, não conhece iniciativa
desse porte no Brasil. Um
dos problemas ainda é a in-
fraestrutura da rede de ban-
da larga do País, que limita o
uso de recursos mais ousa-
dos.Mas,comoPerronelem-
bra, o futuro passa por esses
canais de comunicação.

‘DESPORTALIZAÇÃO’
As redes sociais mais ativas,
comoYouTube,Orkut,Face-
book e Twitter, são hoje em
diatambémumaportadeen-
trada para a navegação, o
quemereceatençãoredobra-
da do anunciante. Esse fenô-
meno é denominado de “des-
portalização”.

“Há 10 anos, todo mundo
tinhaumportalcomo página
inicial no seu navegador. E
eraporaíquecomeçavaana-
vegação. O portal era o ‘índi-
ce’ da internet. O volume de
conteúdodisponívelfoi fican-
do tão grande e tão diversifi-
cado que entraram em cena
as ferramentas de busca.
Em oito anos, o Google virou
a página mais visitada do
mundo. Vieram as redes so-
ciais. E, agora a audiência
dos portais diminuiu e sua
função mudou. Se antiga-
mente era lá que tudo come-
çava, para muita gente a na-
vegação começa pelas redes
sociais. E vão para um portal
após recomendação de um
amigo.” ●
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B14.




