


DEFINA UM ALVO

Uma comunicação eficiente passa quase
necessariamente pela definição de um
público-alvo, certo? Nas redes sociais,
nos blogs ou microblogs, a lógica é a mes-
ma. "Não tente falar com todo mundo ou
você vai acabar perdendo a pertinência",
alerta Gustavo Fortes, sócio-diretor de
planejamento e criação da Espalhe, espe-
cializada em provocar boca a boca e mí-
dia espontânea.

"É importante saber qual o público de
cada ferramenta", afirma Schiavoni, da S2
Comunicação Integrada. "O Twitter, por
exemplo, é mais utilizado pelo público
adulto, que já está no mercado de traba-
lho", diz. Já o Orkut, uma das redes mais
utilizadas no Brasil, é mais voltado para
as massas. "O Orkut está presente prin-
cipalmente nas classes C e D, que muitas
vezes acessam a internet a partir de uma
lan house", afirma Schiavoni.

Um exemplo de foco no público-alvo foi
o trabalho realizado pela E.Life para dois
grandes clientes, O Boticário e Unilever.

Para o primeiro, a
empresa investiu no
Orkut. Para a Uni-
lever, criou perfis
para Hellmann's e
Seda no Twitter. A
explicação? Sim-
ples: a E.Life moni-
torou as ferramentas
e percebeu que o pú-
blico mais aficionado de
perfume, que interessa para O Boticário,
troca informações pelo Orkut. 'As comu-
nidades relacionadas ao assunto têm mais
de 560 mil participantes", diz Jairson Vi-
torino, CTO da E.Life. Já para as marcas
da Unilever, o resultado do monitora-
mento apontou que as pessoas usavam o
tuites para trocar informações sobre os
produtos, como receitas e quantidade de
calorias. "São perguntas a que as marcas
podem responder publicamente", diz. "O
mais fundamental é não decidir partici-
par de uma ou outra ferramenta, mas ter

um embasamento de
onde o seu consumidor

está e como interagir
com ele", recomenda.
A segmentação do público

deve estar no centro da es-
tratégia para uma marca se co-

municar em blogs e redes sociais.
Tiago Ritter, sócio-diretor da W3haus,

mostra um exemplo interessante para de-
monstrar esse conceito. Uma padaria em
Londres, situada em determinada região,
criou um perfil no Twitter e toda vez que
sai uma fornada de pão ou de outro pro-
duto envia uma mensagem para os seus
clientes. A pessoa que mora ou trabalha
perto consegue saber quando o pão está
fresquinho. "Essa é uma ação totalmen-
te pertinente para quem está naquela re-
gião. A questão é que essa padaria não
tenta chegar a mim por saber que a infor-
mação não me interessa. Antes de mais
nada, identificar as pessoas do seu raio de
ação é vital", avalia Ritter.



UMA COISA NÃO EXCLUI OUTRA

Quem decide participar do Twitter não
está excluindo a possibilidade de criar
um aplicativo ou um perfil no Facebook.
Um meio não mata o outro, dizem, em
consenso, os especialistas. A grande saca-
da, aqui, é utilizar cada ferramenta exa-
tamente para o que ela se propõe. "O es-
sencial é ter relevância, em qualquer que
seja o meio", afirma Fernando Taralli,
presidente da Energy.

O Twitter, por exemplo, é um microblog
em que é possível publicar mensagens de,
no máximo, 140 caracteres. Seria um erro
e tanto quebrar um texto de 1,4 mil carac-
teres em dez mensagens truncadas e sem
sentido. Esse, por exemplo, é um erro gra-
ve, de acordo com Ritter. "Não adianta en-
tupir de mensagens o Twitter. As pessoas

buscam informações relevantes", diz.
Tuítes (mensagens postadas no Twit-

ter) relevantes, no entanto, têm o poder
de captar seguidores e conduzi-los para
o blog de determinado produto, por
exemplo. Enquanto no microblog
as mensagens têm de ser curtas
e diretas, no blog é possível
aprofundar temas, notícias,
descrição de produtos e
serviços. Um comple-
menta o outro.

O Twitter pode ser
usado para divul-
gar uma promo-
ção ou contar histó-
rias curtas da marca.
Para histórias mais

r

elaboradas, vale a pena investir num
blog ou numa rede social, em que os par-
ticipantes da comunidade de uma marca
já têm interesse por ela. No Facebook,

especialmente, é possível criar
aplicativos bem criativos para
interagir com os consumido-
res. Mas é importante saber
que benefício o aplicativo
pode oferecer ao internauta
para que ele queira instalá-
lo no seu perfil. Segundo os

especialistas, a tendência
é de que o uso do Face-
book cresça cada vez
mais e force o Orkut
a se modernizar.
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É PRECISO INVESTIR

Não tem jeito. Ação na web não é si-
nônimo de falta de investimento.
Para conseguir bons resultados é in-
dispensável investir tempo e dinhei-
ro. Mario Faria, professor do MBA da
Business School São Paulo (BSP) nas
áreas de estratégia e marketing digital,
faz um alerta. A partir do momento em
que uma marca decide participar ativamen-
te desse universo, ela precisa entender que
será preciso investir tempo nesse relacio-
namento, contratar pessoas que conduzam
essa interação de forma adequada e buscar
uma tecnologia que apoie essas ações. "Do
contrário, a boa intenção pode
prejudicar a sua marca", res-
salta. Deixar um consumidor
sem resposta pode ser pior
do que não oferecer um
canal para que ele
faça uma pergunta.
Por isso, é preciso
ter uma estrutura
adequada para supor-
tar a demanda. • •

Não crie perfil ou comunida-
de em redes sociais se sua mar-

ca não tem mensagens relevantes
para os consumidores.

Use a verdade. Exponha-se corre-
tamente. Quando for se relacionar
com um consumidor, identifique-se
adequadamente.

Não pense que a comunicação
tradicional funciona nas mídias so-
ciais. Com elas, é preciso gerar re-
lacionamento e interação.

Identifique onde seu publico está
defina um grupo de pessoas com

quem sua marca quer falar. Se ten-
tar falar com todos, não vai ser per-
tinente para ninguém.

Tenha agilidade para não deixar o
assunto do momento passar.

Marcar presença em redes sociais
e ferramentas afins requer: tempo,
pessoas e tecnologia.
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