
Redes de amigos 
Os brasileiros são mesmo um povo que dá 
muita importância aos relacionamentos so
ciais. E essa característica dos brasileiros se 
reflete no consumo de internet 

O número de pessoas que navegam na 
subcategoria Comunidades, em que se clas
sificam os sites de redes sociais, os blogs, os 
bate-papos, os fóruns e outras páginas de 
relacionamento, chegou a 35,8 milhões em 
agosto de 2010, segundo o Ibope Nielsen 
Online. Esse número corresponde a 86% do 
total de internautas ativos do mês, o maior 
entre os países comparados pela pesquisa. 

A maior parte dessa navegação é feita em 
sites de redes sociais, entre os quais se desta

ca, sobretudo, o Orkut, que se mantém com 
mais 70% dos internautas visitando-o pelo 
menos uma vez por mês, mas também o Fa-
cebook, que agora já tem 33% dos internau
tas, descolando-se do Twitter, que alcança 
29%. MySpace, Sônico, Ning e Formspring. 
me também mantêm sua parcela de parti
cipação no interesse dos internautas, e, nos 

últimos meses, até o Linkedln cresceu, ao 
dobrar o número de visitantes brasileiros. 

Para aprofundar um pouco mais o co
nhecimento sobre esse mercado, o Ibope 
Nielsen Online perguntou a 1.394 pessoas 
de 18 anos ou mais de idade de seu painel 
de pesquisados, em todo o Brasil, como eles 
utilizam as redes sociais no dia a dia. Entre 
outras constatações, a pesquisa confirmou, 
por exemplo, que os brasileiros usam os 
sites sociais de maneira intensa para ficar 
em contato com os amigos. Uma obvieda
de, mas frequentemente esquecida. Quando 
confrontados com a pergunta "Por qual mo
tivo você usa os sites de redes sociais?", 47% 
não tiveram dúvida de apontar como pri
meira resposta a troca de mensagens com 
os amigos. 

A utilização pessoal e coloquial desses 
sites combina com o horário em que são 
usados, em geral no início da noite, quando 
termina o trabalho. Segundo o levantamen
to, os sites de redes sociais são preferencial
mente utilizados no início da noite, quando 
ocorre o fim do expediente do trabalho ou 
quando se chega à residência. 

Para 84% dos usuários de redes sociais, 
esses sites são mais importantes na vida 
pessoal do que na profissional, e isso preva
lece também entre os que navegam no tra
balho. Dos usuários que trabalham, somen
te 22% acham que os sites sociais são mais 
importantes na vida profissional do que na 
vida pessoal. 

A confirmação de que para a maioria os 
sites sociais são mesmo ambientes conver-
sacionais de puro relacionamento pessoal é 
importante para definir formas de aborda
gem dos internautas nesses espaços, em um 
momento em que cresce o interesse publici
tário por esses sites. 



E-CONSULTING 

Consumidores elegem 
seus canais preferidos 
de relacionamento 
E-Consulting Corp. apresenta o resulta
do de seu último estudo, realizado entre 
abril e junho de 2010, que aponta os ca
nais de relacionamento preferidos pelos 
consumidores. O levantamento aborda 
clientes e consumidores (563) de em
presas (84) de diversos setores (varejo, 
bancos, cartões de crédito, telefonia, in
dústria, bens de consumo, farmacêutico, 
etc) e analisa grande parte dos canais de 
interação disponibilizados por essas em
presas aos seus clientes, como Call Cen-
ter, Websites, Quiosques, Redes Sociais, 
Catálogos, entre outros. 

O "contato humano" nos canais Lojas e 
Call Center, com 35% e 28% da preferência 
respectivamente, é visto como importan
te, já que atende simultaneamente a três 
fatores fundamentais: qualidade das inte
rações, consistência no atendimento - in
formações e serviços prestados - e diferen
ciação/personalização do atendimento em 
função do perfil do consumidor. 

Na terceira colocação, e também com 
pontuação de destaque, estão os Websi
tes, onde os consumidores estão sempre 
em contato para obter informações como 
promoções e condições comerciais. 

Apesar das empresas e consumidores 
estarem cada vez mais inseridos na Era 
2.0, a categoria Correio/Catálogo, com 

7% da preferência, está com vantagem 
sobre as categorias Redes Sociais, E-mail 
e Web Chat, que, na relação direta com a 
empresa (e não sobre a empresa) ainda 
compõem 3% cada na tabela (ou seja, na 
soma já representam 9%). O canal Mobi
le, que ainda não é citado neste estudo, 
deve crescer significativamente na pes
quisa do ano que vem. 

Daniel Domeneghetti, sócio-fundador 
da E-Consulting e coordenador do proje
to, explica que cada categoria tem a sua 

importância, bem como competência. 
"No estudo do ano que vem, esperamos 
que as mídias sociais - redes e comu
nidades - atinjam percentuais somados 
de perto de 15% de preferência, uma vez 
que mais de 80% dos usuários brasileiros 
de internet interagem em Social Media". 

Os dados apresentados contemplam 
todas as etapas do Customer Life Cycle: 
Atração, Conversão, Atendimento, Up-Sell, 
Cross-Sell, Fidelização e Retenção. Abaixo o 
resultado completo do estudo: 



Como e onde engajar seu target: 
maximizando benefícios da interatividade 
Para concluir a série de estudos sobre 
interação, a Aunica - The Tagnology® 
Company traz uma avaliação mais pro
funda: como maximizar os resultados de 
uma campanha, entendendo qual a me
lhor proposta de interação para cada tipo 
de veículo. 

No gráfico abaixo, é possível visualizar 
as melhores combinações entre canais 
e estratégia de engajamento, modeladas 
como positivas (verde-escuro), parcial
mente positivas (verde-claro), parcial
mente negativas (amarelo) e negativas 
(vermelho), dependendo do objetivo da 
campanha. 

Em geral, campanhas de branding des
pertam mais a atenção dos internautas 
do que campanhas mistas ou de varejo, 
apresentando, assim, um volume maior 
de impactos com interação e maior tem
po de engajamento. As campanhas mis
tas conseguem estimular mais partici
pação dos usuários, apesar de não ser 
tão efetivas quanto as de branding para 
conquistar a atenção deles. Quando o 
objetivo é varejo, os formatos interativos 
alavancam a taxa de cliques. 

Branding: para conquistar visibilidade, 
os melhores veículos são os portais ho
rizontais. Para engajar os internautas, os 
horizontais e redes sociais são os mais 
indicados. Se o objetivo é gerar tráfego, 
as redes sociais são a melhor solução. Os 
formatos de interação expansíveis e víde
os mostram-se como os mais eficazes e 
eficientes para branding. 

Mistas: portais verticais são fonte de 
bons resultados em visibilidade, engaja
mento e geração de tráfego, sendo acom
panhados pelos horizontais no quesito 
engajamento. As melhores propostas in
terativas são as diferenciadas, que con

quistam mais interação e visibilidade 
para os planos de mídia. Para tráfego, 
os expansíveis são incomparavelmente 
mais efetivos. 

Varejo: independentemente da propos
ta de engajamento oferecida, os verticais 

apresentam melhores desempenhos. 
Curiosamente, poucos anunciantes 
usam formatos expansíveis, excelentes 
para alavancar CTR, apesar de a maior 
vantagem da interação para campanhas 
de varejo ser estimular tráfego. 



SOPHIA MIND 

39% das internautas 
"curtem" empresas ou 
marcas no Facebook 
Durante o mês de agosto de 2010, a So-
phia Mind, empresa de pesquisa e in 
teligência de mercado do Grupo Bolsa 
de Mulher, entrevistou 341 brasileiras, 
com idades entre 18 e 60 anos, para en
tender como elas se relacionam com as 
empresas e marcas via Facebook. Em 
pesquisas anteriores, a Sophia Mind 
constatou que 93% das usuár ias de 
internet utilizam algum tipo de mídia 
social e que, apesar de o Orkut ainda 
ser a rede social com o maior n ú m e 
ro de cadastrados no País, o Facebook 
vem crescendo de forma exponencial e 
já dobrou seu n ú m e r o de usuár ios no 
úl t imo ano. 

Trinta e quatro por cento das entre
vistadas afirmaram acessar o Facebook 
pelo menos uma vez por dia e 39% de
las já "curtem" empresas ou marcas 
via rede social. Dentre as que fazem 
parte desse grupo, 22% esperam rece
ber descontos e promoções pela rede, 
21% buscam informações sobre novos 
produtos ou novidades da empresa e/ 
ou marca e 16% buscam dicas de como 
usar produtos e/ou serviços. 

Quarenta e três por cento das que 
curtem uma empresa ou marca no 
Facebook dizem ter aumentado o con
sumo de produtos ou serviços. Já em 
relação à publicidade, 60% das entre

vistadas disseram não se incomodar 
com os anúncios no Facebook, 32% se 
incomodam e 8% não perceberam pe
ças publici tárias na rede. 

As mulheres esperam da relação com 
empresas e marcas no Facebook mais 
do que apenas consumir informações. 
Elas querem "falar" e contribuir com 
críticas e sugestões. Quando questio
nadas sobre a atuação das empresas 

no Facebook, em uma escala de 1 a 5, 
a média foi 3,6, indicando um razoável 
nível de satisfação. 

Para 73% delas, a principal motiva
ção para frequentar o Facebook é se 
comunicar com amigos e familiares, 
seguida de conhecer novas pessoas e 
diversão, ambas citadas por 33% das 
entrevistadas, e ler sobre assuntos de 
interesse, para 29% delas. 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 23, p. 94-97, out. 2010.




