
O
universo das mídias sociais 

está em frequente e acelerada 

expansão. A marca de 500 

milhões de usuários do 

Facebook, alcançada em julho 

últ imo, sinaliza o nível de 

penetração desses ambientes de comunicação online. 

Diante desse cenário, é cada vez maior a participação 

de pessoas jurídicas interessadas em interagir com os 

seus públicos nas mídias sociais, em diferentes frentes 

e com diversificados objetivos. Porém, a presença 

das empresas nas mídias sociais estaria ocorrendo de 

maneira adequada, possibil itando um aproveitamento 

de todas as suas benesses e o controle dos riscos 

envolvidos? Ou se trata de mais um modismo? 

O estudo "Mídias sociais nas empresas - O 

relacionamento online com o mercado", desenvolvido 

pela Deloitte no Brasil, ajuda a responder a essas 

e a outras questões mui to freqüentes em reuniões 

nas quais as organizações procuram avaliar os prós 

e os contras da exposição nas mídias sociais. O 

estudo teve como objet ivo justamente captar como 

essas redes podem servir de base para estratégias 

que permitam uma aproximação das empresas com 

os seus clientes, mui to além de uma plataforma 

de propaganda de seus produtos. Participaram da 

pesquisa 302 organizações, de diferentes portes e 

setores, que responderam a um questionário online 

disponibil izado no site da Deloitte. Na amostra 

dessa sondagem, o setor de serviços foi o que 

apresentou maior número de empresas (33%), 

seguido pelos segmentos de varejo, bens de 

consumo e transporte (20%) e de tecnologia, 

mídia e telecomunicações (17%). 



"O que observamos c laramente é que as empresas 

ainda não se valem de t o d o o potencial que a 

interação c o m as mídias sociais pode proporc ionar " , 

afirma o especialista em mídias sociais Fábio Cipriani, 

gerente da área de Consultor ia Empresarial da 

Deloitte. A pesquisa apon tou que cerca de 7 0 % 

das empresas brasileiras da amostra já ut i l izam e 

monitoram as mídias sociais. Redes c o m o Facebook 

e Orkut são as ferramentas mais uti l izadas pelas 

empresas (81 %), seguidas pelo Twit ter (79%) e 

por blogs corporat ivos (70%). Hoje, 8 3 % das 

organizações usam as mídias sociais para market ing 

e divulgação de produtos e serviços e 7 1 % o fazem 

para mon i to ramento da marca ou do mercado. 

Por outro lado, o estudo evidenciou t a m b é m 

que as empresas dão menor relevância ao uso 

das mídias sociais c o m o meio de captura de 

oportunidades ( i tem assinalado por 4 6 % das 

empresas consultadas), de ofer ta de supor te aos 

clientes (43%) ou de alcance da inovação por meio 

da inteligência coletiva (17%). Outra constatação 

importante é que 3 5 % das organizações in fo rmaram 

que utilizam as redes movidas pela repercussão 

desse tema na mídia em geral e no própr io m u n d o 

o n l i n e - o u seja, entraram nas mídias sociais por 

modismo, provavelmente sem uma estratégia 

definida para essas iniciativas. 

"A maioria das empresas vê as mídias sociais 

muito mais c o m o uma fer ramenta para realizar sua 

publicidade, c o m o se fosse uma avenida mov imentada 

em que colocam u m outdoor. Porém, é possível 

estabelecer por essas mídias, por exemplo, uma 

relação de conf iança com os consumidores e produzir 

um efeito mu i to posit ivo em termos de imagem e 

reputação", af irma Cipriani. Ele alerta t a m b é m para 

o fato de que a falta de uma estratégia def inida de 

atuação pode proporc ionar riscos. "As organizações 

se esquecem de que as mídias sociais são p lataformas 

de relacionamento e que, ao marcar a sua presença 

nesse universo, se abre uma porta para receber 

críticas, quest ionamentos etc." O gerente destaca as 

frequentes crises de imagem envo lvendo produtos ou 

serviços de empresas, que são crit icadas no ambien te 

das mídias sociais, ganham depois as páginas dos 

jornais e geram estragos consideráveis na reputação, 

o que poderia ser resolvido com uma interação 

mais direta c o m os clientes insatisfeitos que se 

mani festam nessas redes. 

Outra conclusão impor tan te do estudo é que, em 

7 3 % das empresas, as iniciativas nas mídias sociais 

f icam sob a adminis t ração da área de Market ing , 

o que pode explicar me lhor o uso intensivo dessas 

fer ramentas para campanhas de d ivu lgação. Em 

seguida, vem a área de Tecnologia da In fo rmação 

(TI), apon tada por 16% dos entrevistados. Chama 

a atenção o aparente pequeno envo lv imento das 

diretor ias e dos depar tamentos de comun icação c o m 

essas mídias (cerca de 6%), embora seja impor tan te 

lembrar que, muitas vezes, essa área está atrelada ao 

própr io depa r tamen to de market ing das empresas. 

O l a d o h u m a n o d a r e d e 

Na Europa, por exemplo, as empresas já estão 

começando a imprimir, nas ações ligadas a essas 

mídias, uma atuação direcionada t a m b é m para o 

lado social, c o m o destaca Cipriani. "A presença das 

empresas nas mídias sociais t e m t u d o a ver c o m 

uma fo rma de atuação vol tada mais para o social, 

mos t rando um lado mais humano . " Ele recomenda 

que as empresas devem procurar se relacionar 

v i r tualmente, c o m o fazem as pessoas, ou seja, 

estabelecendo elos c o m os seus clientes. Isso exige 

Por que estar nas mídias sociais? 
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que a organização atue com transparência, a fim 

de obter a confiança dos seus públicos de interesse. 

"Faz muita diferença, por exemplo, se a empresa 

procurar diretamente um cliente insatisfeito (que 

exponha sua reclamação pela rede social) e oferecer 

informações sobre o caso dele. Esse retorno ajuda a 

construir uma imagem muito positiva", diz Cipriani. 

O estudo realizado pela Deloitte mostra também 

que a atuação das empresas nas mídias sociais se 

revela uma iniciativa muito pouco dispendiosa, diante 

dos resultados que pode proporcionar. Quase 80% 

das empresas entrevistadas apontaram que investem 

até R$ 50 mil por ano na iniciativa. Apenas 6% 

disseram que os seus aportes nessa área superam a 

marca de R$ 200 mil a cada 12 meses. Os principais 

obstáculos demonstrados pelas empresas na 

execução de estratégias no setor foram falta de 

tempo (49% do total), mobilização (38%) e falta 

de conhecimento (31%). 

"As mídias sociais não são uma escolha. Você vai 

fazer parte delas", aposta Gustavo Amorim, diretor 

de Marketing da SAP Brasil. "Se a SAP não participar 

proativamente das discussões sobre ela própria nas 

mídias sociais, os agentes vão falar da empresa da 

mesma forma. Portanto, é melhor que estejamos 

presentes nessas discussões", acrescenta. A prova 

disso é que, das três comunidades existentes no 

Facebook dedicadas à troca de informações sobre 

os produtos SAP, apenas uma foi criada pela própria 

companhia. "Atuamos de forma a buscar administrar 

as informações que circulam sobre os nossos 

produtos, o que é muito diferente de controlar", 

afirma Amorim. 

A SAP utiliza as mídias sociais para se relacionar 

com um público que é conhecido internamente 

como "ecossistema". "São os diferentes players 

de mercado com os quais nos relacionamos por 

conta de nossos produtos: clientes, parceiros 

comerciais que nos ajudam na distribuição e na 

implementação dos sistemas, formadores de opinião, 

institutos de pesquisas, desenvolvedores de software 

independentes e estudantes", explica. A SAP Brasil 

utiliza um software próprio para o monitoramento de 

tudo o que se fala sobre a empresa nas mídias sociais, 

calibrado para captar palavras como "frustrado" e 

"irr i tado". No Twitter, a SAP Brasil já conta com 

1.125 seguidores. No YouTube, já postou 

aproximadamente 1.300 vídeos. 

A empresa utiliza as redes também na via inversa, 

para a obtenção de valiosos retornos. "Surgem 

freqüentemente pontos interessantes que permitem 

influenciar até mesmo o desenvolvimento de 

produtos", acrescenta Amorim, que alerta, porém, 

para a necessidade de se estabelecer uma presença 

nas mídias sociais de forma bem planejada, para 



que não se tenha um efei to contrár io ao esperado. 

"Não adianta a empresa achar que t e m de estar 

no YouTube, por exemplo, sem ter bem def in ido os 

objetivos dessa exposição", diz ele. "A empresa vai 

Iniciar um d iá logo sem saber o r umo que ele tomará . " 

Outro pon to Impor tante é assegurar a relevância 

dos temas a serem tratados. "O que move as mídias 

sociais é o interesse desper tado pelo assunto. Sem 

isso, as comunidades mor rem" , alerta. 

R e s u l t a d o f i n a n c e i r o p e l o T w i t t e r 

Em 28 de ju lho úl t imo, os cerca de 6 7 0 seguidores 

que a WEG, mul t inacional fabr icante de motores de 

Santa Catarina, t em no Twit ter receberam por esse 

meio de comunicação as in formações dos resultados 

econômico-financeiros do segundo tr imestre. As 

mensagens ref letem uma aposta feita pela área de 

Relações com Investidores (RI) no re lac ionamento c o m 

os seus parceiros. "Já ut i l izamos o Twi t ter há cerca de 

um ano e meio, o que nos confere a cond ição de uma 

das primeiras empresas a ado ta rem essa fe r ramenta" , 

diz o gerente de RI da companh ia , Luis Fernando 

Moran de Oliveira. 

0 uso é cuidadoso, sempre observando as normas 

que regulam as atividades das áreas de RI. C o m o 

o espaço para as mensagens é bastante cur to , há 

sempre o cuidado de incluir um link que remeta 

ao site da empresa, o n d e as in formações estão 

disponibilizadas na íntegra. Outra pr ior idade é 

publicar no site todas as respostas a perguntas feitas 

pelo Twitter, de forma a atender ao pr incípio da 

isonomia do fornec imento de in formações ex ig ido 

pela regulação. 

A área de RI da WEG t a m b é m utiliza outras mídias 

sociais que cumprem bem o papel de d ivu lgação de 

suas Informações. Uma delas é o. Sl ideshare.com, 

uma espécie de YouTube que permi te a exposição 

das apresentações da empresa produzidas em 

PowerPoint. "Temos uti l izado essa fe r ramenta já 

há algum tempo com bons resultados. Os usuários 

podem fazer o down load das apresentações, dizer 

se gostam ou não e baixar em blogs, por exemp lo " , 

diz Oliveira. 

"As empresas ainda não se valem de 
todo o potencial que a interação com as 
mídias sociais pode proporcionar." 
Fábio Cipriani, gerente da área de Consultoria Empresarial da Deloitte 

e especialista em mídias sociais 

Já a Construtora Tecnisa lançará, ainda neste ano, o 

site www.tecn isa ide ias.com.br , que deverá representar 

para a empresa um degrau mais al to na sua aposta 

no re lac ionamento c o m as mídias sociais, que está 

próx ima de comple tar uma década - uma eternidade, 

considerando-se o per íodo de existência da interne. 

"Vamos lançar desafios nesse site e remunerar aqueles 

que apresentarem idéias que poderão ser incorporadas 

em nossos produtos e serviços", explica o d i retor de 

Market ing. A remuneração irá variar de R$ 10 mil a 

R$ 100 mil, conta o execut ivo. 

O site é conseqüência de uma experiência 

bem-sucedida de ob tenção de colaborações nas 

mídias sociais. "Exploramos um pro je to que envolvia 

o desenvolv imento de consciência geronto lóg ica e 

lançamos um desafio em comunidades que t ra tavam 

do assunto. Colhemos cerca de 200 idéias, duas das 

quais fo ram bem aproveitadas em nosso pro jeto" , diz o 

diretor de Market ing da construtora, Romeo Busarello. 

Ele destaca que esse nível de sofisticação é resultado 

da longa jornada de interação c o m os di ferentes 

públ icos de interesse pela interne e de uma 

estratégia bem fundamentada , na qual a venda é o 

ú l t imo componen te . A estratégia da Tecnisa envolve 

mon i t o ramen to do que se fala, c o m Inteligência 

compet i t iva acoplada; relações públicas, abrangendo 

7 mil seguidores distr ibuídos por Twitter, Facebook 

e blogs; enga jamento , buscando sugestões e ideias; 

re lac ionamento c o m o cl iente; geração de t rá fego; 

e, por f im, vendas. "O re lac ionamento com as mídias 

sociais já está em nosso DNA", diz Busarello. É certo 

t a m b é m que ele estará no organ ismo de um número 

cada vez maior de empresas. 

http://www.tecnisaidelas.com.br
Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, São Paulo, n. 29, p. 22-25, jul. / set. 2010.




