
Dos sons guturais dos nossos ante
passados às redes sociais, a preocupação 
é sempre a mesma: a troca de informa
ções. No caso do ferramental oferecido 
pela web, mais do que a troca, muito 
vem interessando às empresas a pos
sibilidade de obter, de forma indexada, 
pistas sobre o comportamento do con
sumidor, seus desejos e necessidades, 
preferências e críticas. São informações 
que valem ouro! 

Imagine uma dona de casa que quei
ra comprar uma panela. O primeiro lugar 

aonde ela vai procurar é na internet. Ela 
navegará num mar de informações, cujos 
mecanismos de busca a enredarão. A 
Associação Brasileira do Alumínio (Abal) 
queria atrair para o seu site o consumi
dor final do seu produto e era preciso 
uma nova estratégia para chamar sua 
atenção. A intenção primeira não era 
vender mais, mas sim levar esse consu
midor a se inteirar sobre as vantagens 
do alumínio. Para isso, era necessário 
interceptar a pessoa durante o processo 
de busca do produto. Quem procura uma 

panela não se lembra de alumínio, mas 
se quem produz o alumínio for atrás de 
quem compra panela, eles falarão entre 
si. Partindo desse princípio, a agência 
digital Mercurion desenvolveu uma 
verdadeira teia de aranha digital para 
"capturar" consumidores. 

"Um site pode não conhecer seus 
navegadores, mas pode identificar o que 
querem ou precisam comprar e colocar 
um outdoor na sua frente. O da Abal, 
www.escolhaaluminio.com.br, reúne 
um conjunto de informações sobre di-
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ferentes segmentos da vida cotidiana, 

por exemplo, utensílios de cozinha. A 

compradora da panela, uma vez "fisga

da", vai ser informada sobre as vanta

gens do alumínio: que ele é mais leve 

que os demais materiais, não enferruja, 

consome menos gás de cozinha e é re

ciclável, entre outras coisas", descreve 

José Geraldo Ferraz Bastos, da Agência 

Mercurion, de São Paulo. 

A grande sacada foi reunir de 500 

a 600 palavras, que a agência chama de 

"nuvem semântica", capazes de remeter 

a produtos e segmentos de produtos por 

meio de 42 campanhas entrelaçadas. 

Esse universo de palavras e campanhas 

se estende como uma teia de aranha di

gital, onde a curiosidade — e não o acaso 

— leva o navegador a cair nela. "Antes 

da campanha, o site era visitado por 43 

pessoas/dia, depois o número subiu para 

930 pessoas/dia, numa média de conver

são, ou o número de pessoas que clica 

por anúncio exposto, muito acima do 

que o segmento costuma apresentar. A 

Abal percebeu, também, que o interesse 

maior dos visitantes era por utilidades 

domésticas e construção civil, com foco 

em material para reformas", constata. 

A tal dona de casa que buscava a 

panela foi informada sobre o que o alu

mínio pode fazer por ela e sua escolha 

pode se definir ali. "Percebemos um 

enorme interesse do grande público 

pelos benefícios do alumínio e por suas 

propriedades nos produtos que estão 

procurando", conta Eunice Lima, coor

denadora de Marketing da ABAL. Para 

ela, um aspecto importante da internet 

é atingir um grande e variado número 

de pessoas, com custo-benefício bastan

te atrativo. "Utilizando o tema Escolha 

Alumínio, a campanha teve duração de 

seis meses e fez parte de uma série de 

iniciativas da entidade para a promoção 

do metal", completa. 

Ver e ser visto 

A medida que especialistas vão des

vendando os mistérios da web, aumen

ta o leque de opções para empresas. 

A PWI desenvolve sites institucionais 

e de conteúdo dinâmico, e trabalha 

sua divulgação na internet tendo como 

foco o perfil e o objetivo principal de seu 

cliente. Um dos casos bem-sucedidos 

é o site loja de presentes Rosamundo 

(www.rosamundo.com.br), que tem 

60% das suas vendas vindas através de 

buscas no Google. "Esse resultado vem 

sendo possível graças ao monitoramento 

constante de como as alterações feitas 

no conteúdo e na forma de exibição 

vão repercutindo nos usuários do site. 

Precisamos estar sempre atentos para 

não perder o que já foi conquistado", 

esclarece Heloísa Gaspar. 

Segundo ela, os fatores a serem 

trabalhados (desde que o layout e o 

conteúdo das páginas já estejam de

finidos) referem-se à forma como o 

site será apresentado aos internautas 

e aos próprios mecanismos de busca. 

A PWI prioriza três pontos: o "título", 

que apresenta, resume e representa o 

que será lido na sequência — é ele que 

aparece quando o internauta faz sua 

busca; a "descrição", que faz uma breve 

apresentação das páginas do site; e as 

"palavras-chave", que não aparecerão 

em momento algum ao internauta, mas 

como pedras invisíveis num lago, o le

varão até lá. 

Inteligência artificial 

No encalço das redes sociais, a Edi

tora Abril criou um produto chamado 

Blogblogs Canais, uma ferramenta que 

monitora as redes sociais (blogs, Orkut, 

Youtube, Twitter, Facebok, Flickr...) iden

tificando e trazendo em tempo real tudo 

que está sendo falado sobre determinado 

assunto. Com ela, extraem dados es-
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tratégicos muito férteis sobre 
marcas, produtos e o que seus 
consumidores estão falando 
sobre eles na internet. Pode-
se criar uma página reunindo 
tudo o que está sendo falado 
sobre determinada marca ou 
assunto, avaliar a repercussão 
das campanhas e extrair inte
ligência desses dados, cons
truindo o que Danilo Berber, 
um dos responsáveis pela área 
na Abril Digital, chama de 
"base de dados gigante", que 
possibilita construir um rico 
perfil de mercado para traçar 
a estratégia de marketing e 
comunicação das empresas. 

A Fiat foi uma das pri
meiras a utilizar a ferramenta 
no lançamento do novo Uno 
http ://canais. blogblogs. com. 
br/novouno. Monitorando os 
sites, eles conseguiram ava
liar o tamanho da repercus
são do trabalho: "Soubemos 
que a campanha gerou, por 
exemplo, mais de 20.000 co
mentários em blogs e twittes 
falando sobre o novo Uno, e 
ainda que foram postados mais 
de 300 vídeos sobre o carro ho 
Youtube. Temos aí uma parte 
analítica forte, manifestada de 
forma espontânea pelo clien
te, sem viés de perguntas", 
avalia Berber. "Temos condi
ções de nos relacionar com 
os consumidores, identificar 
as oportunidades ou ameaças para as 
marcas, além de conhecer os temas e 
as pessoas mais influentes para cada 
mercado", acrescenta. 

Negócio gera negócio 

Com o monitoramento inteligente 
das ferramentas, empresas ficam saben
do, por exemplo, que os consumidores 
de determinada marca ou produto gos
tam de música e cinema. Uma vez iden
tificado o perfil dessas pessoas, traçam 
sua estratégia de marketing a partir das 
preferências. Ou seja, a propaganda vai 
tirar de dentro da cabeça do consumidor 
aquilo que o levará a se interessar por 
determinado produto. 

A Chleba Agência Digital , es
pecializada em produtos e serviços 
digitais, lança uma nova ferramen
ta, a Social Media Monitor (SMM), 
www.socialmediamonitor.com.br, capaz 
de monitorar diversas dessas mídias de 
um só lugar, em tempo real. Com ela, 
todo o conteúdo gerado no Twitter, Goo
gle Blog Search, Google News, YouTube, 
Yahoo Respostas, blogs e até mesmo 
no Linkedln, Delicious, Flickr, Orkut e 
Facebook pode ser literalmente esca-
neado e analisado. Basta cadastrar os 
termos de interesse e, automaticamen
te, a ferramenta passa a listar todas as 
citações encontradas nas mídias sociais 
que correspondam ao termo cadastrado. 

"O intuito é facilitar a vida das 
empresas com essa nova inteli
gência", afirma Márcio Chleba, 
sócio-diretor da Chleba Agên
cia Digital. "Poder monitorar 
diversas mídias de um mesmo 
lugar é uma forma de otimizar 
o trabalho", acrescenta. 

Dentre as vantagens dessa 
ferramenta está a organização 
dos dados, por meio de filtros 
que podem desconsiderar 
ou promover as citações em 
manifestações. Estas podem 
ser classificadas por tipo (po
sitivo ou negativo), por cate
goria (relato de insatisfação, 
comprometimento de imagem, 
etc), grau de importância (alto, 
médio, baixo) e se requer in
tervenção ou não. Além disso, 
é possível acessar relatórios 
instantâneos de todo e qual
quer movimento em sua conta 
da SMM e baixar o exclusivo 
Cubo de Dados, que permite 
a análise dos seus dados em 
planilhas do Excel. 

A ferramenta SMM detec
ta, inclusive, oportunidades. 
"Caso o proprietário de uma 
consultoria, por exemplo, 
programe o monitoramento 
da citação 'Preciso de uma 
consultoria', ele pode desco
brir quem está buscando o 
serviço e até fazer um novo 
negócio", finaliza Chleba. O 
foco da ferramenta é auxiliar 

as organizações na escolha das melhores 
estratégias de marketing. 

A troca de informações que come
çou lá atrás entre os nossos ancestrais, 
conta agora com ferramentas que — 
se bem utilizadas — nos deixam aptos, 
não apenas a influenciar uma decisão de 
compra, mas também a obter informa
ções indiretas a respeito do consumidor. 
Informações que pareciam totalmente 
erráticas ganham consistência a partir 
do estudo e entrelaçamento de todos os 
canais de comunicação à disposição na 
rede internet. 

Para saber mais, acesse o site 
www.revistacomunicacao.com.br 
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