


Além de canais de relacionamento com 
o consumidor, o Twitter e o Facebook se 
transformam em espaços para empresas 
comercializarem serviços e produtos 

O conceito social commerce ainda é pou
co conhecido, mas começa a ganhar espa
ço em vár ias partes do mundo, inclusive 
aqui no Brasil. A ideia é integrar a venda 
às mídias sociais, espaço cada dia mais 
valorizado pela crescente relevância como 
canal de informações e relacionamento 
entre marcas e consumidores. 

Com esse novo conceito podem ser in 
cluídos formatos diversificados, de uma 
interação um pouco mais elaborada entre 
vendedor e potencial comprador online, 
ações abertas nas redes sociais, até clubes 
de compras e recomendações e anál ises 
dos portais de e-commerce. 

Pode, é verdade, ser apenas outra das 
expressões continuamente lançadas pe
los teóricos do marketing digital, mas há 
quem preveja futuro promissor - e, aliás, 
não muito distante. Em estudo divulgado 
em meados de 2009, a empresa de pesqui
sas Forrester previu que já em 2011 o co
mércio será um dos principais fundamen
tos do relacionamento social na web. As 

ferramentas já são muitas. 
Conhecido como social shopping, a fer

ramenta permite a integração online de 
pessoas interessadas em, condições mais 
favoráveis para o seu consumo. As avalia
ções e reviews estão presentes em opera
ções de comércio eletrônico como Amazon 
e Saraiva, que disponibiliza para clientes 
potenciais as anál ises e opiniões dos com
pradores de produtos e serviços. O Social 
Media Optmization (SMO) disponibiliza 
informações, publicidade e ofertas em re
des sociais e blogs. Social ads e aplicativos 
é o uso da publicidade e aplicativos com 
objetivo comercial em núcleos sociais. 

No Brasil, já existem exemplos signifi
cativos de ações unindo vendas a redes 
sociais. Exemplos interessantes foram 
desenvolvidos pela Tecnisa, que vende 
apartamentos via Twitter, e o modelo de 
negócios da Camiseteria, integralmente 
fundamentado no modelo das redes. 

A ação lançada em março pela Visa tam
bém se baseia no conceito de social com

merce. Na estratégia, os varejistas baixam 
os preços de determinados produtos nas 
compras online realizadas com cartão 
Visa a partir de uma quantidade mínima 
de adesões a compras em espaços como 
Twitter e Facebook. O primeiro parceiro 
da Visa nesse projeto foi o Walmart, que 
comercializou, por exemplo, o game Gui
tar Hero 5, cujo preço normal é R$ 389 e 
com a ação foi vendido por R$ 189. 

Empresas nos Estados Unidos agora 
começam a utilizar, de forma mais co
mercial, t ambém o Facebook. Na rede, já 
é possível encontrar, entre outros proje
tos, uma loja na qual os usuários podem 
compartilhar informações referentes aos 
produtos Levi's, por exemplo, e aplicati
vos destinados à comercialização online 
de flores e vinhos, entre outros artigos. 
Surgiu até a expressão f-commerce, para 
designar ações comerciais na rede. 

Para Gustavo Schmitz, diretor de ope
rações da agência especializada em estra
tégias em mídias sociais Riot, será cres
cente o emprego dessa integração entre 
e-commerce e redes sociais. "É possível 
aproveitar as redes de relacionamento 
para potencializar o buzz, e consequente
mente as vendas", justifica. 

TESTANDO E APRENDENDO 
A Riot atuou na ação de Visa - na divul
gação e gestão dos canais s o c i a i s , mas 
o projeto foi desenvolvido pela ID/TBWA, 
braço digital da TBWA. Em um mês, atin
giu oito milhões de internautas, apenas 
com divulgação espontânea. "A Visa e o 
Walmart não gastaram nada em compra 
de mídia", enfatiza Igor Puga, sócio da ID/ 
TBWA. Segundo ele, todos os produtos 
incluídos na ação - entre os quais havia 
t ambém itens como o livro Amanhecer e 
DVDs BlueRay da série X-Man - esgota-



"Além de vender 
muito mais 
fácil, o público 
engajado passa 
adiante mais 
facilmente as 
mensagens das 
marcas" 
- Martha Gabriel, professora e 
consusltora 

ram em períodos que variaram entre 55 
minutos e 12 horas 

Igor reconhece que o projeto só obteve 
resultados tão expressivos porque conce
deu descontos muito significativos para 
produtos com grande apelo. Mas foi um 
teste necessário para a análise de maneiras 
mais adequadas para atuação comercial no 
ambiente das redes. "Ninguém ainda sabe 
exatamente como pode ser uma ação efi
ciente de social commerce", diz. 

Fernando Migrone, gerente de marke
ting da Nokia, vê nos espaços de relacio
namento social na web ambientes de ne
gócios já importantes não apenas como 
influenciadores de compras, mas t ambém 
como canais de vendas. No Twitter, por 
exemplo, além de informações referentes 
a descontos, lançamentos e promoções, a 
Nokia pergunta aos consumidores quais 
produtos eles gostariam de ver em uma 
promoção e, conforme as respostas, con
cede descontos para eles em sua loja on
line. "Isso aumenta consideravelmente as 
vendas", conta Migrone. 

No ano passado, a Nokia colocou em al
guns blogs um widget com um quiz mon
tado com questões referentes à marca. 
Quanto maior a quantidade de respostas 
corretas, maior o desconto obtido pelo in -
ternauta na compra online de um produ
to Nokia (as respostas a essas perguntas 
estavam inseridas no site da marca, que 

tinha assim um atrativo extra para au
mento de audiência e maior tempo de per
manência dos usuár ios) . 

Migrone não revela números referentes 
à ação, mas conta que a Nokia agora testa 
a instalação, em seu perfil no Facebook, de 

aplicativos de vendas online hoje disponibi
lizados pela rede, já presentes no perfil glo
bal da marca (www.facebook.com/nokia). 

De acordo com a professora e consultora 
Martha Gabriel, somente agora as redes 
sociais arregimentam públicos mais am
plos, por isso ações como essas ainda não 
cresceram. "Além disso, ainda discutem-
se as métr icas para mensurar o retorno 
do investimento e o mercado talvez não 
esteja ainda suficientemente maduro para 
atuar nesse ambiente de forma mais inci
siva", acrescenta. 

Mas com as redes já estabelecidas, acre
dita Martha, há agora o desafio de obter 
o engajamento do público em projetos co
merciais. "Além de ser muito mais fácil 
vender, o público engajado passa adiante 
mais facilmente as mensagens das mar
cas", diz a professora. 

COMERCIO X RELACIONAMENTO 
Redes sociais própr ias , 
com as quais empresas 
e marcas buscam rela
cionamento particular 

http://www.facebook.com/nokia


com seus públicos, se tornaram uma 
alternativa de social commerce. A com
panhia aérea A z u l , por exemplo, lançou 
sua própria rede no início deste ano. Não 
se pode, porém, l imitar a uma rede a i n 
serção de um mecanismo de login no site 
da marca, recomenda Fernando Taral l i , 
presidente da agência Energy. "É impor
tante oferecer funcionalidades e ferra
mentas que facilitem o relacionamento 
do usuár io com a marca, e t a m b é m com 
outros usuár ios ." 

Para Tara l l i , é perfeitamente possível 
manter p resença mais incisivamente co
mercial mesmo em redes abertas, onde 
já há marcas que, caso detectem algum 
relato referente a problemas com servi
ços ou produtos concorrentes, inserem-
se nesse diálogo para oferecer seus p ró 
prios produtos ou serviços . "Mas, para 
não ser invasivo nesse gênero de ofer
ta, ela deve ser pertinente, relevante e 
agressiva", ele ressalva. 

Atualmente, conta Taral l i , clientes da 
Energy já realizam vendas expressivas 
em ambientes como Facebook e Twitter; 
caso, por exemplo, da operação de reser
vas online Hoteis.com. "O perfil dessa 
rede no Twitter é hoje basicamente um 
canal de negócios", especifica. 

O Twitter, al iás, é usado como canal 
comercial por quantidade crescente de 
empresas. Entre elas, a Aliança, segura
dora coligada ao Banco do Brasil , que via 
monitoramento de palavras detectou na 

rede a lguém interessado em um seguro. 
Pelo próprio Twitter, entrou em contato 
com o internauta, desenvolveu as nego
ciações, e em junho concretizou a ven
da de um seguro de acidentes pessoais. 
"Nem sequer fizemos uma oferta diferen
ciada. O internauta comprou o produto 
nas mesmas condições disponibilizadas 
em nossa rede", conta Pedro Arthur No
gueira, gestor de canais eletrônicos da 
Aliança do Brasil . "E o mais interessante 
é que ele nem é correntista do Banco do 
Brasil", acrescenta. 

Segundo Nogueira, embora possam ser 
aproveitadas t ambém como canais de 
vendas de produtos, as redes sociais são 
trabalhadas pela Aliança principalmente 
como espaços de relacionamento. Agora, 
a seguradora deve abrir mais uma nova 
opção para esse relacionamento. "Talvez 
lancemos uma rede própria", conta. 

TUDO AQUI AGORA 
Redes sociais podem t a m b é m ser traba
lhadas com modelos que, sem vender di
retamente, estimulam o desejo de com
pra. A varejista de calçados Anina Onl i 
ne adota um deles. Na rede especializada 
em moda ByMR, disponibiliza vídeos nos 
quais o conteúdo editorial é mesclado à 
exibição de produtos. Disponibilizados 
t a m b é m no YouTube e em links postados 
no blog da marca, esses vídeos geram 
demanda de vendas. "Diariamente, re
cebemos contato de gente pedindo infor

mações sobre produtos vistos em algum 
desses canais", conta L i l i a n Vasconcelos, 
responsável pelo trabalho com redes so
ciais da Anita Online. 

A presença da Anita Online como marca 
parceira da ByMR começou em outubro do 
ano passado e foi recentemente renovada 
para mais seis meses. "Desde então, mais 
de dez mi l pessoas já foram diretamente 
da rede para nosso site", conta Li l ian. A 
empresa, ela acrescenta, também realiza 
leilões no Twitter e mantém perfis no Fa
cebook e no Orkut. 

A distribuidora de conteúdo digital para 
salas de cinema MovieMobz mantém uma 
rede própria através da qual o público se 
mobiliza para solicitar as atrações de seu 
interesse. No ano passado, o processo de 
pré-venda de ingressos para o documen
tário Iron Maiden: Flight 666 considerava 
apenas 13 salas, mas o público foi incen
tivado a se mobilizar para ampliar esse 
número . Já na primeira sessão, o filme 
foi exibido em 103 salas de vários países 
latino-americanos. 

Fábio Lima, sócio-diretor da Movie
Mobz, vê no entretenimento e outros se
tores de serviços - entre os quais inclui 
t ambém o turismo -, segmentos mais fa
vorecidos pela integração entre comércio 
eletrônico e varejo. "Pode-se pensar, por 
exemplo, em um supermercado que dispo
nibilize, na época de um jogo de futebol 
importante, uma ferramenta com a qual 
amigos podem organizar um churrasco e 

"Vendemos um 
seguro no Twitter 
e o internauta 
comprou sem 
nenhuma oferta 
diferenciada" 
- Pedro Arthur Nogueira, 
gestor de canais eletrônicos da 
Aliança do Brasil 

http://Hoteis.com


"Com a parceria 
com a ByMK, 
mais de dez mil 
pessoas já foram 
diretamente 
da rede para 
nosso site" 
- Lilian Vasconcelos, responsável 
pelo trabalho com redes sociais 
da Anita Online 

ratear a conta", exemplifica. 
Assim como ocorre na MovieMobz, 

também acontece nos chamados clubes de 
compras, uma das modalidades de social 
commerce hoje com expansão mais ace
lerada. No Brasil, já são representados por 
operações como Peixe Urbano, Privalia e 
ClickOn, entre outras. A mobilização do 
internauta para a compra de bens ou ser
viços é a base dos negócios. "Esses clubes 
expandem-se porque geram vantagens 
tanto para vendedores quanto para com
pradores", destaca Thiago Nascimento, 
autor do blog socialcommerce.blog.br. 

Lançado há pouco mais de dois meses 
por Nascimento e um sócio, o blog expõe o 
crescente interesse pelo social commerce. 
A comunicação de seu lançamento teve 
apenas alguns e-mails e boca a boca entre 
conhecidos, mas nos primeiros 30 dias o 
blog recebeu aproximadamente m i l visi
tas. Agora, ele prepara o lançamento de 
uma rede denominada Bloompa, dedicada 
à integração entre marcas e consumido
res, com a opção da imediata compra on
line. "Se rede social é hoje tão importante 
para decisão de compra, por que não colo
car tudo - inclusive o e-commerce -, no 
mesmo ambiente?", questiona. 

"CAMINHO SEM VOLTA" 
Se há quem ainda questione mesmo ações 
de branding em redes sociais, a prática 

extremo critério, pois pode prejudicá-las 
ainda mais. "E social commerce não sig
nifica apenas disponibilizar uma oferta: 
é necessár ia uma linguagem própria, e a 
presença de diferenciais, como descontos 
ou mecânica de compra inovadoras." 

E a preocupação com ações não invasi-

do social commerce obviamente deve ser 
acompanhada com muito cuidado. Um de
les: "O ideal é implementá-la apenas após 
já ter trabalhado com mídias sociais", 
aconselha Gustavo, da Riot. Segundo ele, 
empresas e marca já com problemas de 
imagem devem considerar essa opção com 

http://socialcommerce.blog.br


vas deve ser ainda maior, caso se preten
da associar vendas a ferramentas de rede: 
"Esse cuidado deve até ser exagerado, é 
necessário pedir sempre licença, deixar 
que o internauta vá abrindo espaço", re
comenda Pedro, da Aliança. Além disso, 
ele acrescenta, é preciso trabalhar os con
sumidores de maneira individualizada: 
"Embora já seja uma mídia de massa, o 
Twitter não é espaço de mala direta, e sim 
de comunicação customizada." 

Assim, embora abra grandes oportuni
dades de negócios, a integração de ações 
comerciais às práticas de rede t ambém 
embute enormes riscos, lembra Igor, da 

ID/TBWA. Para ele, "redes sociais devem 
ser consideradas prioritariamente como 
fontes de informações relativas ao consu
midor, em vez de canais de divulgação e 
ofertas". Mas Igor t ambém reconhece: "O 
movimento de integração entre comércio 
e redes é irreversível, a importância do 
endosso do consumidor possível nesses 
espaços é muito forte." 

A própria Visa, para a qual a ID/TBWA 
desenvolveu a ação em parceria com o 
Walmart, segue apostando nessa integra
ção, e em julho úl t imo re lançar ia - agora 
em parceria como Carrefour -, a ação im
plementada em março . 

Mas desenvolver ações comerciais 
em redes - ou simplesmente inserir-se 
nesse ambiente -, não necessariamente 
significa abrir uma conta em cada uma 
delas, enfatiza Tara l l i , da Energy. "É 
preciso identificar quais das ferramen
tas sociais encaixam-se no target." Re
des sociais, destaca Tara l l i , são muito 
flexíveis a ações comerciais, e o retorno 
das vendas realizadas nesses espaços 
ultrapassa os limites da imediata obten
ção de receita: "Mais do que comprar, o 
cliente interagiu com a marca, criou um 
relacionamento, fortaleceu sua admira
ção por ela." 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 21, p. 50-55, ago. 2010.




