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Samsung chega às telonas
A companhia entrou na terceira dimensão e apresentou em uma 
sessão especial no Cinemark Shopping Eldorado o comercial em 3D 
protagonizado pelo jogador Robinho. O filme leva o tema “Uma nova 
dimensão em TV”. Segundo José Fuentes Molinero, vice-presidente 
da Divisão de Eletrônicos de Consumo da Samsung, o lançamento do 
produto mudará radicalmente o modo de entretenimento doméstico. 
“Por isso escolhemos usar o futebol para mostrar toda a diferença 
ao assistir uma partida em uma TV 3D.”

A internet realmente influencia?
O portal iG divulgou uma pesquisa do Centro Avançado de Estudos 
e Pesquisa da ESPM, em parceria com o Ibope Inteligência, para 
descobrir como a web influencia nas compras. O estudo conversou 
com 1,2 mil pessoas e descobriu que 46% dos entrevistados adquirem 
algo após olhar a publicidade na internet. Em segundo lugar com 
26% ficaram as recomendações de familiares e amigos. A televisão foi 
responsável por 21% e os anúncios veiculados em jornais e revistas 
ficaram com os 7% restantes.

Microsoft reformula portal do MSN Brasil
A Microsoft realizou uma pesquisa com usuários locais e também 
usou elementos do MSN Estados Unidos para a reformulação 

do seu canal virtual no país. 
O objetivo da companhia foi 
tornar o portal do MSN Brasil 
mais limpo, com cores básicas, 
fonte mais legíveis, com me-
nos fotos e imagens maiores. 
Para Andrea Fornes, diretora 
executiva do Portal MSN no 
Brasil, as mudanças foram 

realizadas pela exigência do internauta na busca por qualidade e 
agilidade na hora da navegação.

Facebook e as questões de privacidade
Depois de muita polêmica envolvendo a privacidade do usuário, 
o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, se manifestou e revelou 
que irá fazer mudanças em três áreas: controle de conteúdo, 
informações básicas e aplicações e sites. Resumindo: o usuário 
definirá se o perfil é aberto para todos ou apenas para amigos 
e a empresa reduzirá a quantidade de informações básicas que 
são vistas por qualquer pessoa e irá simplificar os controles de 
acesso usados por aplicativos, jogos e sites. Haverá uma opção 
que permitirá bloquear completamente o acesso desses serviços 
aos dados de um perfil. 

Antarctica congelando na web
A Antarctica Sub Zero literalmente congelou uma guitarra para 
lançar a campanha “GuitarraSubZero no Twitter”. Na ação, desenvol-
vida pela Garage Interactive Marketing, o internauta respondeu no 
perfil @SubZeroRocks: “Quanto 
tempo leva para a guitarra 
descongelar?” O vencedor le-
vou um par de ingressos para 
o show do Aerosmith, uma 
guitarra Gibson e ainda pôde 
conhecer os integrantes da 
banda. O usuário acompanhou 
ao vivo o desfecho da ação no 
hotsite da promoção.

Pela primeira vez a Nokia 
reuniu desenvolvedores e blo-
gueiros para mobilizar conteú-
dos de mídias sociais para ce-
lular. O Nokia Talk aconteceu 
entre os dias 25 e 27 de maio, 
em Miami, nos Estados Unidos, 
com 60 blogueiros de 12 países 
da América Latina. Essa confe-
rência foi concebida como um 
ambiente colaborativo para blog-
gers e desenvolvedores da Nokia 
discutirem a próxima onda de 
mídia social no panorama latino-
americano, disse Vivian Kobbeh, 
diretora de comunicação da 
Nokia para a América Latina, ao 
abrir o evento.  Vivian destacou 
o poder das redes sociais na re-
gião, que já é responsável por 50 
milhões de usuários no Facebook 
e 13% do total de tweets publi-
cados em espanhol e português 
no Twitter. 

Além de trocar informações 
e experiências do mundo de 
social media, foram discutidos 

De olho na nova onda de social media
Nokia reúne 60 blogueiros da América Latina para discutir e mobilizar conteúdos para celular 
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temas como aplicativos inova-
dores e como monetizar o blog. 
O brasileiro Alexandre Ottoni, 
do blog Jovem Nerd, o chileno 
Leo Prieto, do blog BetaZeta, e 
o argentino Mariano Amartino, 
do blog Celularis.com, falaram 
como viver como um blogger 
profissional. Ser blogueiro não é 
criar um blog, colocar posts, um 
adsense e achar que vai ficar rico, 
avalia Ottoni. Para o blogueiro, o 
conteúdo deve ser alinhado com 
um mercado específico. 

Durante o evento, a Nokia 
também apresentou em primeira 

mão o blog da empresa em es-
panhol, o Nokia Conversaciones 
— o segundo criado globalmen-
te, o primeiro é em inglês —, e 
mostrou o aplicativo Ovi App 
Wizard, que permite a qualquer 
pessoa não desenvolvedora criar 
o seu próprio aplicativo em ape-
nas alguns minutos. Este será 
disponibilizado na Ovi Loja a 
partir do RSS do site ou do blog 
da pessoa que o criou.

Para Saulo Passos, gerente de 
comunicação em mídias sociais 
da Nokia para a América Latina, 
a empresa está se preparando 

para essa nova 
fase de relacio-
namento com os 
consumidores. 
“A Nokia existe 
há 150 anos. Ao 
longo desse tem-
po, precisamos 
mudar para nos 
adaptar e conti-
nuarmos a cres-

cer. Antes nos comunicávamos 
por meio das agências de publi-
cidade, com campanhas direcio-
nadas. Hoje, falamos diretamente 
com os consumidores. Não existe 
mais comunicação de uma só via. 
Precisamos ouvir para agregar 
valor a nossa marca”, disse.

Do Brasil, foram convidados 
os blogueiros mais influentes nos 
temas referentes a gadgets, mo-

bile, tecnologia e comunicação 
como Alexandre Ottoni (Jovem 
Nerd), Jeff Paiva (Wordsmith), 
Bia Kunze (Garota sem Fio), Nick 
Ellis (Digital Drops e Meio Bit), 
Henrique Martin (Tecnoblog), 
Ana Paula Cavagnoli (Objetos de 
desejo), Philipe Cardoso (Zoom 
Digital), Helton Kuhnem (HiTech 
Live) e Bia Granja (Pix). 

* a jornalista viajou a convite da Nokia

As dez regras de ouro para 
as mídias sociais foram escritas 
de forma colaborativa pelos 
participantes do encontro, 60 
blogueiros mais influentes de 
12 países da América Latina. As 
regras podem ser conferidas no 
blog oficial da Nokia em espanhol, 
o Nokia Conversaciones. 

Regra #1: SEM SPAM! Toda 
pessoa ou empresa que pretenda 
ter sucesso nas redes sociais pre-
cisa ter credibilidade. Conquistar 
seguidores de maneira justa, sem 
disparar e-mails massivos ou 
links que não tenham nada a ver 
com sua lista de contatos. Todo 
mundo sabe que 2.0 é buscar 
informação por afinidade e não 
recebê-la garganta abaixo.

Regra #2: Mais interação, 
menos informação. As redes 1.0 
eram como ruas de uma mão só 
onde as empresas se limitavam a 
publicar informações que podiam 
ou não ser do interesse de seus 
usuários ou consumidores. Mas 
isso mudou faz um tempão. Hoje 
o conteúdo flui em duas vias e, em 
muitos casos, precisa ser fonte de 
inspiração para que as empresas 
desenvolvam ou customizem suas 
interações com o consumidor.

Regra #3: Conheça o seu Blog-
ger. Esta é dirigida às empresas 
que não conhecem as pessoas que 
alimentam e gerenciam as contas 
de suas redes sociais. Tanto a ge-
ração dessa informação quanto o 
acesso às redes devem estar nas 

10 regras de ouro das mídias sociais:
mãos de pessoas confiáveis o que 
não quer dizer necessariamente que 
a pessoa certa para isso é o gerente 
de marketing. O discurso marquetês 
não pega bem na internet na sua tra-
dução literal. Pode não parecer, mas 
este meio tem códigos, linguagens 
e condutas que são dominadas por 
Community Managers e Analistas de 
Social Media.

Regra #4: Conheça as redes para 
encontrar a mais adequada. Nem to-
das as comunidades ou redes sociais 
são iguais. Cada uma estabelece uma 
interação diferente e são acessadas 
por pessoas com interesses distintos. 
Facebook, Twitter, Orkut, MySpace 
e LinkedIn, para mencionar somente 
algumas, proporcionam alcances e 
interações diferentes para a mensa-
gem que você pretende transmitir.

Regra #5: Use uma linguagem co-
mum. Um dos erros mais frequentes 
em contas corporativas é o uso de 
algo que parece um idioma próprio. 
A linguagem corporativa precisa ser 
traduzida antes de ir para as redes, 
caso contrário corre-se o risco de 
soltar informações sem apelo para o 
meio. Não esqueça: fale a língua da-
queles que estão ligados nas marcas, 
produtos e serviços.

Regra #6: Não compre seguido-
res: eles vão encontrar você. Uma 
base de dados não é garantia de 
números eficientes para elaborar 
nenhum grande relatório do su-
cesso da sua incursão na internet. 
Nem tudo são números na hora de 
medir resultados: a quantidade de 

seguidores, por exemplo, pode 
variar muito a cada ação que você 
promove.

Regra #7: Não se venda. Se 
você for blogueiro ou alguém 
influente em redes sociais, não 
faça o famoso post pago só por 
fazer. Se você não está seguro 
quanto a um produto ou serviço, 
não o recomende à sua audiência. 
Lembre-se: SEM SPAM!

Regra #8: Aceite a dinâmica 
das redes. As mensagens mudam, 
se transformam, evoluem. Por 
isso é importante dominar uma 
linguagem e ter uma estratégia 
suficientemente clara para que 
sua mensagem se espalhe do 
jeito certo. Por outro lado, tenha 
em mente que toda mensagem 
pode gerar respostas e reações 
não esperadas. Isso faz parte do 
jogo e você tem que jogar como 
mandam as regras.

Regra #9: 80-20%. São 20% 
dos seus seguidores que vão fazer 
com que os outros 80% espalhem 
suas mensagens ou estratégias. 
Mas, para isso, você precisa esta-
belecer uma rede de influência ba-
seada em uma análise do público 
que você pretender impactar.

Regra #10: Criatividade, ino-
vação e perseverança. Você pre-
cisa proporcionar experiências 
sempre amigáveis e próximas às 
comunidades onde atua. Como 
nada cai do céu, o sucesso só 
vem para quem é perseverante 
em seus esforços.

Saulo Passos: “Não existe mais comunicação de uma só via.”
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