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OPINIÃO

As mídias sociais estão com tudo, não é novidade.
Além de conectarem as pessoas e fortalecerem rela-
cionamentos, essas novas plataformas digitais repre-
sentam excelentes oportunidades de marketing para
as organizações à medida que as empresas se posi-
cionam como os principais nós de redes fortes e es-
truturadas. Mas apesar da importância e dos benefí-
cios dessas novas mídias sociais, principalmente no
sentido de permitir comunicação mais ágil, quando
elas funcionam como plataformas digitais a serviço
do marketing os gestores devem prestar atenção à
estrutura dos programas e campanhas.

Para os profissionais de marketing, o primeiro
ponto de atenção é para a estrutura destas redes. Pa-
rece óbvio, mas os gestores ainda não usam essas
plataformas de forma adequada. Poucos respeitam a
lógica da comunicação de rede, de “muitos para
muitos” interlocutores. A maioria ainda a trata como
broadcasting, no qual um emissor envia uma mensa-
gem a muitos receptores e os trata como público alvo,
esperando que eles respondam exatamente conforme
suas previsões. No cenário atual, isso não existe mais.

Apesar da corrida em direção às redes sociais, os
gestores que pretendem se firmar no ambiente digital
devem respeitar esse espaço como uma nova esfera
pública interconectada. Esse conceito do sociólogo
americano Yochai Benkler, de Harvard, analisa a
evolução do compartilhamento de informação como
facilitador do processo de transformação dos “recep-
tores” em “interlocutores”, que ganham voz ativa e
passam a ser protagonistas da comunicação.

No caso do marketing, a conexão de diversos nós
com interesses comuns pode tornar a rede em uma
grande parceira para a formulação de uma campa-
nha. Na área de negócios, há também excelentes
oportunidades. Pesquisa da Social Media Exami-
ner, realizada neste ano com profissionais de
marketing dos EUA mostra que 73,8% deles já fe-
charam negócios com a ajuda de mídias sociais, um
aumento de 12% em relação à mesma pesquisa feita
em 2009. Vale lembrar, entretanto, que nunca se
deve apostar em algo que está na crista da onda
sem antes fazer uma boa avaliação.

Apesar dos avanços tecnológicos, as lições da
economia não devem ser esquecidas. Mesmo em um
cenário no qual as empresas inseridas no universo
da informação evoluem de maneira aparentemente
sem diretriz, os gestores têm de encontrar uma or-
dem neste caos. Assim, os planos das campanhas
devem estar bem estruturados e alinhados aos negó-
cios para evitar qualquer tipo de crise. As informa-
ções técnicas e mercadológicas sobre os elos centrais
desta rede devem estar muito bem definidas.

Sabemos que cativar e envolver o público nas re-
des é vital para assegurar o sucesso de um negócio. E
está claro que as mídias sociais não representam ape-
nas uma moda, mas uma mudança na forma como
nos comunicamos. Entrar nas redes é uma evolução
natural e essencial das formas de se comunicar. ■

O marketing das redes

Há um processo de transformação
de receptores em interlocutores,
que ganham voz ativa e passam
a ser protagonistas da comunicação

Paulo Godoy
Presidente da Associação
Brasileira da Infraestrutura e
Indústrias de Base (Abdib)

O Brasil caminha para consolidar as condições de
manutenção do crescimento econômico de forma
sustentável. Entre os inúmeros desafios dos próximos
anos estão o aumento da taxa de investimento, a se-
gurança energética e a ampliação da capacidade de
financiamento de longo prazo para desenvolver a
nossa infraestrutura. Nesse contexto, terá funda-
mental importância o aproveitamento das amplas
oportunidades de investimento existentes no setor de
petróleo, já que o Brasil ocupa posição de destaque
cada vez maior no cenário internacional desde o
anúncio do potencial exploratório do pré-sal.

Diante do gigantismo das oportunidades existen-
tes — com necessidades de recursos da ordem de US$
800 bilhões para o desenvolvimento do pré-sal —, a
Petrobras, que responde por 75% dos investimentos
do setor, terá necessariamente que liderar o processo
de expansão da produção de petróleo e derivados e
enfrentar, em escala mais reduzida, os mesmos desa-
fios globais do país. Trata-se de aumentar fortemente
os investimentos, com responsabilidade socioam-
biental, financiá-los de forma não inflacionária e
promover o desenvolvimento tecnológico.

A Petrobras se transformou profundamente nos
últimos anos, e se consolidou como empresa forte-
mente integrada em energia e uma das companhias
mais bem posicionadas em diversos rankings mun-
diais. A empresa tem amplo acesso aos mercados fi-
nanceiros e tem apresentado planos de investimento
arrojados nos últimos anos.

Estima-se que para cada US$ 1 bilhão investido no
segmento petrolífero são gerados mais de 33 mil em-
pregos no país, direta e indiretamente. Paralelamen-
te, os expressivos investimentos realizados em pes-
quisa e desenvolvimento nessa área vêm propiciando
uma crescente integração com instituições de ensino
e pesquisa, contribuindo decisivamente para melho-
ria na formação de mão de obra técnica e especializa-
da e para o desenvolvimento de soluções para pes-
quisa e exploração segura de petróleo e gás.

As encomendas e contratos que devem advir, as-
sociados à acertada política de expansão dos compo-
nentes nacionais, transformarão o Brasil em impor-
tante centro tecnológico e provedor de bens e servi-
ços de padrão mundial. A geração de emprego, com
formação profissional, será expressiva e negócios
atingirão cifras vultosas. Nesses termos, a proposição
de capitalizar a Petrobras mediante a cessão onerosa
da exploração de até cinco bilhões de barris da área
do Pré-Sal, ficando a União autorizada a subscrever
ações da Petrobras na futura capitalização e a pagar
com títulos da dívida pública, faz muito sentido. A
União não precisará desembolsar recursos do orça-
mento fiscal para a capitalização, e poderá monetizar
o ativo resultante do valor calculado a partir de esti-
mativas de especialistas para o barril de petróleo, fi-
xado em US$ 8,51 no último dia 1 de setembro.

São esses os motivos que transformam a capitali-
zação da Petrobras em ação urgente e imperiosa. ■

Capitalização imperiosa

Os investimentos em pesquisa vêm
permitindo integração com escolas
e contribuindo para a formação
de mão de obra especializada

Silvana Torres
CEO da agência de marketing
de relacionamento Mark Up

Nunca antes o país presenciou uma expansão tão
significativa de investimentos voltados aos setores
de hospedagem, food service e turismo. Calcula-
se que até 2020 se chegará à cifra de R$ 18 bilhões.
Vamos receber visitantes das mais diversas nacio-
nalidades em decorrência da Copa do Mundo de
2014 e das Olimpíadas de 2016, o que nos coloca no
centro das atenções mundiais de fornecedores e
empresários em busca de novidades para ditar
tendências e oferecer diferenciais nestes merca-
dos. No total são doze as capitais brasileiras a se-
diar a Copa 2014. E não é por menos que a maioria
receberá um aporte financeiro voltado às melho-
rias na infraestrutura urbana de cada cidade. Em
paralelo, o Ministério do Turismo projeta a criação
de 45 mil novos empregos para os próximos quatro
anos no segmento de hotelaria.

Neste mesmo período, a região que desfrutará da
maior porcentagem do valor aplicado será a Nordes-
te, onde cerca de 50% será destinado à hospedagem.
O número de quartos para abrigar turistas no Nord-
este pode chegar a 45 mil. Por isso, em 2010, fecha-
mos acordo para a realização da edição Nordeste da
Equipotel, que será realizada pela primeira vez em
maio de 2011 em Recife e já tem datas definidas pelos
próximos 4 anos. Outro dos fatores que pesou a favor
da tomada dessa decisão é a implantação de três no-
vas refinarias da Petrobrás em Pernambuco, Ceará e
Maranhão, que totaliza R$ 36 bilhões de investimen-
tos nos locais e deve trazer consequências diretas ao
setor de turismo, hospedagem e alimentação.

Os efeitos desse trâmite já podem ser observados
por nós, que lidamos diretamente com representan-
tes do ramo. É a hora em que o esporte e a economia
dão as cartas e podem emplacar uma série de benefí-
cios para a rede hoteleira do país. Com a preparação
da Equipotel 2010, nota-se um crescimento expres-
sivo de empresas que querem aproveitar o momento
para se mostrar ao mercado. A feira, que chega à sua
48ª edição com cerca de 1,2 mil expositores de pro-
dutos e serviços, exigiu um aumento de 17% na área
disponível para a implantação de estandes.

O setor gastronômico, um dos pilares da Equipo-
tel, vem rendendo ótimos resultados para as em-
presas expositoras. Em 2009, a indústria de alimen-
tos como um todo lucrou R$ 292 bilhões, dos quais
22% correspondem à alimentação fora do lar. Isso
representa um faturamento de R$ 64 bilhões e
constata a importância de reunirmos expositores
deste segmento. Seguimos também com a nossa
arena gastronômica e seus diversos eventos, onde
os visitantes têm a chance de entrar em contato
com cursos e performances de profissionais consa-
grados no ramo de alimentos e bebidas.

Dessa forma, temos grande expectativa e prazer em
receber as cerca de 50 mil pessoas que devem passar
pelo Pavilhão do Anhembi durante os quatro dias da
feira. Não importa qual esporte nos dará mais meda-
lhas porque o vencedor será um só, o nosso país. ■

Expansão no turismo

Essa é a hora em que o esporte
e a economia dão as cartas e podem
emplacar uma série de benefícios
para a rede hoteleira do país

Kátia Castro
Diretora-superintendente
do Grupo Equipotel
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