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Curtas

Petrobras cria documentário na web

“A maior jornada do futebol brasileiro” é a nova ação digital criada 
pela Petrobras. A marca acompanhará cada uma das 20 torcidas dos 
clubes que participam do Campeonato Brasileiro. Por meio de Fabiano 
Tatu, torcedor símbolo, serão produzidos minidocumentários para ser 
exibidos no site www.brasileiraopetrobras.com.br. O objetivo é mostrar 
a vida dos torcedores por meio de histórias, personagens, depoimen-
tos e curiosidades. A Petrobras ainda disponibiliza canal no YouTube 
(brasileiraopetrobras) e no Twitter (@todastorcidas). 

Ford lança carro 
em rede social
A Ford lançou no Fa-
cebook o seu novo Ex-
plorer 2011. A página 
Ford Explorer possui 
mais de 54 mil pes-
soas e disponibiliza 
diversas informações 
do carro, além de ví-
deos e fotos. O principal objetivo da montadora é gerar um verdadeiro 
bate-papo digital entre consumidores, executivos e engenheiros 
responsáveis pelo novo Explorer.

Internet “desconstrói” o novo Chevrolet Vectra 
A montadora disponibiliza, a partir de agosto, um hotsite (www.che-
vroletvectra.com.br) para o internauta conhecer o novo Vectra nos 
mínimos detalhes. Prova disso é a ferramenta capaz de “desconstruir” 
o carro para visualizá-lo por partes. Assim, ter a real dimensão de todos 
os itens disponíveis no veículo. O canal virtual também terá um vídeo 
em 3D. As ações foram criadas pela WMcCann.

YouTube cria  
versão secreta  
de game
O canal de vídeos cha-
mou a atenção dos inter-
nautas após disponibilizar 
o game Snake, conhecido 
como “jogo da cobrinha” 
em seu site. Para brincar, 
basta o usuário pausar o 
vídeo que está assistindo 

e manter a seta para esquerda pressionada por alguns segundos. O 
game aparecerá automaticamente em cima da tela do vídeo. O jogo 
não possui pontuação e nem som.

Search Labs ´10 discute tendências do SEM
O Search Labs´ 10, que aconteceu durante os dias 28 e 29 de julho, em 
São Paulo, realizou 38 palestras, 10 delas internacionais, em três salas 
simultâneas. O evento reuniu profissionais do mercado de marketing 
e tecnologia para discutir tendências do SEM (Search Engine Marke-
ting). O tcheco Pavel Dolezal, da Ataxo, que atende a mais de 10 mil 
clientes de busca paga em diversos buscadores, foi anunciado como 
um dos “semideuses do search” e falou sobre automatização de cam-
panhas, o mercado mundial do Search e a escolha de palavras. “Cerca 
de 60% do sucesso de uma campanha está na seleção das palavras 
corretas”, explicou. Segundo Flávio Luizetto, Diretor de Operações 
da WEBTraffic, a dificuldade está exatamente em encontrar expertise 
qualificada, por ser uma área complexa e se encontrar em expansão. 
Para Paola Zingman, da Media Contacts, que falou sobre mídias sociais, 
search e o time dos sonhos, o Linkedin é uma “fonte de trabalhos” e 
o Twitter uma verdadeira “vitrine”.

A acelerada expansão do uso 
das ferramentas de mídias sociais 
gerou um conjunto consolida-
do de “boas práticas” de como 
expor uma marca nessas redes.  
São preceitos capazes de garan-
tir a combinação do respeito e 
das características  próprias do 
universo  digital com o alcance dos 
objetivos e estratégias da comuni-
cação e do marketing. Reunimos 
aqui algumas regras vitais para a 
ação de uma marca ser eficiente.

As redes sociais, embora 
suportem  ações de divulgação, 
promoções e vendas – já realiza-
das em larga escala –, devem ser 
trabalhadas prioritariamente com 
foco no relacionamento. É o que 
recomenda Cely Carmo, gerente 
de estratégia em mídias digitais 
da agência de relações-públicas 
Burson-Marsteller. “É necessário, 
primeiramente, ouvir o público e 
a partir daí gerar ações capazes 

de estabelecer relacionamento”. 
E avisa: “A primeira pergunta a 
ser feita para o usuário é: aceita 
receber minha informação?” 

Outra questão importante 
é contextualizar a ação. Para 
desenvolver um projeto para a 
marca Mucoangin, medicamento 
para dor de garganta, no Twitter, 
a agência Capuccino inicialmente 
pesquisou usuários que se refe-
riam a esse problema de saúde. 
Depois de identificados os usuá-
rios, a marca realizou uma ação 
lúdica, convidando as pessoas a 
participarem de um tratamento 
virtual no qual o “paciente inter-
nauta” aparece retratado na foto 
usada por ele no Twitter. 

De acordo com Vitor Elman, 
diretor de criação da Capuccino, 
mais de 60 mil usuários já parti-
ciparam da ação, que no próprio 
Twitter gerou mais de duas mil 
menções positivas. Esse público, 

que repercutiu a ação, recebeu 
um contato posterior da marca 
com perguntas sobre melhoras dos 
problemas de garganta.  A ação 
materializa um novo componente 
das “boas práticas” em redes: “Elas 
exigem frequência e continuidade 
nas ações”, lembra Elman.

Equilíbrio, 
transparência, 
estrutura

A necessidade de um programa  
contínuo de relacionamento não 
pode significar o excesso de con-
teúdo, pondera Mariana Monné, di-
retora de web da Singular, braço di-
gital e de impressão on demand do 
grupo Ediouro. Segundo Mariana, 
é também aconselhável o equilíbrio 
entre conteúdos informativos, pro-
mocionais e de divulgação. “Deve-
se medir os resultados gerados por 
esses gêneros de informações, ver, 
por exemplo, quais aumentam ou 
diminuem a quantidade de segui-
dores”, destaca.

Para a empresária do setor de 
beleza Cristiana Arcangeli, cujo 
perfil no Twitter tem quase 62 mil 
seguidores, dois fatores impres-
cindíveis são: a transparência e a 
clareza nas informações. Afinal, 
são essas as características pri-
mordiais das mídias sociais. “É 
preciso saber ouvir e dialogar com 
quem tem queixas. Se necessário, 
reconhecer um erro, agradecer  
quem o apontou e procurar cor-
rigi-lo”, detalha.

Quem entra nas mídias sociais 
deve ainda saber que, embora 
possa ter muita influência em sua 
estruturação, não irá conseguir 
controlar a informação veiculada. 
“É preciso analisar perfis, estabe-
lecer objetivos para a ação, definir 
quem fará sua gestão”, observa a 
gerente da Burson-Marsteller. 

De acordo com Elman, em 
alguns casos é mais indicado não 
aderir a todas as redes disponíveis 
para ter foco nas ações. “Às vezes, 
é preferível abrir mão de algumas 
redes para trabalhar nas demais de 
maneira consistente”, argumenta. 
Uma única rede, aliás, pode gerar 
resultados satisfatórios. É o que 
mostra o trabalho realizado pela 
escola de idiomas UNS, cujo perfil 
institucional no Twitter foi lançado 
em março e utilizado para divulgar 
sua vinculação com o garoto-
propaganda Rodrigo Faro, que 
também participou de promoções, 
telefonando para usuários que 
retuitassem determinados posts. 
“Desde então, a quantidade de 
acessos em nosso site triplicou”, 
conta Marcel Magalhães, presi-
dente da UNS Idiomas.

Redes sociais: como usá-las
Reunimos regras importantes para as marcas realizarem ações mais eficientes em mídias sociais
Antônio Carlos Santomauro

Cristiana Arcangeli, que possui mais de 60 mil seguidores  
no Twitter: “O fundamental é a transparência”
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1- Redes sociais devem ser trabalhadas com foco no relacionamento;
2 - As ações devem ser adequadas ao contexto no qual serão realizadas;
3 - Usuários de redes que manifestam  interesse de interação devem 
ser alvos de programas consistentes de relacionamento, não apenas de 
contatos pontuais;
4 - Perfis e contas não devem ser abandonados nem aparecer desatua-
lizados, mas também não devem oferecer excesso de conteúdo. Deve-se 
também equilibrar as quantidades dos vários gêneros de conteúdo: infor-
mações, divulgação, promoção;
5 - Transparência e clareza seguem sendo imprescindíveis na comunicação 
via redes;
6 - Nas mídias sociais não é possível controlar a informação, mas pode-se 
trabalhar para ter influência sobre ela;
7 - Antes de iniciar um projeto de comunicação é preciso definir objetivos 
e estruturar sua gestão e manutenção;
8 - Caso não seja possível a presença consistente nas várias redes, é mais 
interessante focar em apenas uma.

Confira oito regras da comunicação em redes sociais:
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1420, p. 20, 2 ago. 2010.




