
R edes sociais são a bola da vez no
marketing. Mas deveriam ser? É
verdade que o Facebook cresce de-

pressa — tinha mais de 350 milhões de con-
tas no final de 2009,50 milhões delas aber-
tas no último trimestre do ano. Mas até onde
uma empresa realmente influencia o consu-
midor ao criar uma página no site para atrair

"fãs" e disparar mensagens e ofertas?
Para achar a resposta, fizemos o óbvio:

criamos uma página no Facebook para uma
empresa e medimos o efeito no comporta-
mento do cliente. A parceira no experimento
foi a Dessert Gallery (DG), uma popular rede
de cafés de Houston, nos Estados Unidos.

O primeiro passo foi enviar por e-mail
um questionário a 13.270 clientes no mai-
ling da DG para obter uma avaliação das lo-
jas e dados sobre hábitos de consumo; 689
pessoas responderam. Criamos então a pá-
gina no Facebook e convidamos todo mun-
do no mailing a virar fã. A DG atualizou a
página várias vezes por semana com fotos

apetitosas, informações sobre concursos
e promoções, links de críticas favoráveis e
perfis do pessoal da rede. Três meses de-
pois, sondamos de novo a clientela, rece-
bendo agora 1.067 respostas de fãs da DG no
Facebook, usuários do Facebook que não
eram fãs e clientes sem conta no Facebook.
Analisamos cada conjunto de dados separa-
damente e, então, comparamos os partici-
pantes da primeira sondagem àqueles da se-
gunda que haviam se tornado fãs da DG.

Vimos que o Facebook mudou, sim, o
comportamento do cliente para melhor. Os
que tinham respondido às duas pesquisas
e virado fãs acabaram sendo os melhores
clientes da DG: seguiam gastando mais ou
menos o mesmo a cada visita, mas passa-
ram a ir mais vezes por mês aos cafés quan-
do viraram fãs no Facebook e a gerar mais
boca a boca positivo do que quem não era
fã. Apareciam na DG 20% mais vezes do que
gente que não era fã e davam ao café a maior
parcela de sua verba total para comer fora.

Tinham a maior probabilidade de recomen-
dar a DG a amigos e exibiam a maior mé-
dia de Net Promoter Score: 75, comparado
com 53 para usuários do Facebook que não
eram fãs e 66 para clientes sem conta no Fa-
cebook. O apego emocional dos fãs pela DG
também era bem maior: 3,4 numa escala de
quatro pontos (3 no caso dos outros clien-
tes). Além disso, os fãs eram os mais inclina-
dos a dizer que, sempre que possível, prefe-
riam a DG a outros estabelecimentos.

É importante lembrar que esses resul-
tados sugerem possíveis correlações, não
causalidade definitiva (nos próximos meses,
queremos checar se são representativos ou
não e se outras formas de promoção, como
eventos e ofertas nas lojas, teriam efeito si-
milar). Para o marketing, essa investigação
inicial traz notícias boas e ruins: se a marca
não for um ícone, por exemplo, a página da
empresa no Facebook dificilmente terá uma
adesão fenomenal. Em três meses, apenas
283 (ou 2,1%) dos clientes no mailing da DG
viraram fãs. Esse apelo restrito não é exclu-
sivo da DG. Numa análise de 50 restaurantes
incluídos no guia Zagat de Houston, as pági-
nas do Facebook tinham em média apenas
340 fãs, embora a maioria dos estabeleci-
mentos tivesse milhares de clientes.

No momento, manter um otimismo
cauteloso parece o certo. A empresa de-
ve checar o que o Facebook pode fazer por
ela, mas usá-lo apenas como ferramenta de
nicho. HBR Reprint F1003D-P
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