




"A empresa conta com o suporte de uma agência digi
tal, responsável pelo monitoramento das mídias e pela 
produção do conteúdo publicado, definido interna
mente." As principais ferramentas usadas são o Twitter 
e o blog institucional, onde são divulgadas notícias da 
corporação e do mercado. "A atualização acontece se
manalmente, com uma média de quatro novos posts." 
Post é o nome dado aos textos publicados em um blog. 

No Twitter, a Brookfield tem perfis para distribuir in
formações institucionais e prestar serviços. "Ajudamos 
possíveis compradores a encontrar o imóvel adequado." 
Os canais funcionam como um t e rmômet ro de tendên
cias. "As preferências dos usuár ios são analisadas e, na 
medida do possível, criamos empreendimentos que 

atendam às expectativas da maioria." Até o final de se
tembro, a incorporadora colecionava mais de 800 segui
dores no microblog. 

"Com o monitoramento das pág inas sociais, conse
guimos antecipar crises e entender como o consumi
dor reage às iniciativas da empresa", afirma Andrea 
Dietrich, gerente do Grupo Pão de Açúcar Digital (GPA 
Digital), unidade criada em janeiro para cuidar das 
marcas nas plataformas digitais. O grupo usa as redes 
sociais desde 2008 e o departamento de Andrea é su
bordinado à área de marketing. Até o final de setem
bro, as marcas Extra, Pão de Açúcar e Taeq somavam 
35,2 m i l seguidores no Twitter. "A campanha para no
vos trainees foi feita no Facebook." 

Para Diego Monteiro, gerente da consultoria Direct 
Labs, o importante no uso das novas mídias é o com
prometimento dos gestores com os internautas. "Não se 
pode apenas jogar informações nos sites, sem critérios", 
diz. "Deve-se montar urna equipe adequada e contar 
com a ajuda da empresa para alimentar uma cultura 
on-line entre colaboradores e departamentos." 

Na Totvs, do setor de tecnologia, o blog corporativo 
recebe mais de 10 m i l visitas por mês. Cerca de 2% do or
çamento da área de comunicação corporativa vai para 
a área de mídias sociais. "Os canais são usados para co
municações internas, divulgação de produtos e até no
vas vagas de trabalho. Recentemente, tem se mostrado 
uma forma eficiente de suporte ao cliente", diz Marcelo 
Santos, diretor de marketing, que responde pela área de 
redes sociais. O perfil da empresa no Twitter tem mais de 
4 m i l seguidores. 

"Detectamos que 50% dos usuár ios do Twitter expe
rimentaram outro canal de contato da empresa, mas 
recorreram ao microblog por achar que teriam uma in
teração mais rápida", afirma Cristiana Agostini, gerente 
de marketing digital da LG, da área de eletroeletrônicos. 
"A equipe que pilota o Twitter está treinada para intera
gir prontamente. Mas em alguns momentos, para sanar 
dúvidas dos usuários , precisamos buscar informações 
em outras áreas, e até gerar conteúdos específicos, como 
tutoriais e vídeos." Oitenta por cento das interações on
line são sobre o uso de produtos e solicitação de servi
ços. "Conseguimos alterar o manual de uma m á q u i n a 
de lavar por conta de uma sugestão publicada em uma 
comunidade on-line." 

Na Claro, presente nas redes sociais desde 2008, o 
blog institucional abriu portas para sugestões nos pla
nos e promoções da empresa. A área que monitora as 
comunidades on-line está sob a responsabilidade das 
diretorias de marketing e de clientes. "A empresa publi
ca posts praticamente todos os dias, que recebem de 30 
a 50 comentár ios diários de internautas", afirma Patrí
cia Kastrup, diretora de marketing. Até julho de 2010, o 
canal contabiliza 1,2 m i l sugestões de clientes. 

"As redes sociais podem ajudar as empresas a desen
volver ações de comunicação corporativa de uma manei
ra rápida, barata e eficiente. Mas é preciso tomar alguns 
cuidados", lembra Simone Freire, sócia da Espiral Intera-



tiva, agência especializada em projetos corporativos na 
web. "As companhias devem disseminar mensagens de 
forma criativa e estarem dispostas a ouvir críticas. En
trar nas redes sociais apenas para marcar presença, sem 
fidelizar ou informar os usuários , é dar um tiro no pé." 

No O Boticário, do setor de beleza, há uma área res
ponsável pela análise de tudo o que é publicado sobre 
a marca nas redes sociais. O departamento responde à 
diretoria de marketing e vendas e interage com a chefia 
de comunicação corporativa. A estratégia inclui a rea
lização de encontros com blogueiras especializadas no 
segmento e a divulgação de campanhas publicitárias no 
YouTube, antes mesmo da estreia na TV aberta. 

"As pág inas dos blogs, Orkut, Twitter e YouTube re

cebem uma média de meio mi lhão de acessos ao mês", 
diz Evandro Madeira, gerente de serviços de marketing. 
O plano do O Boticário nas redes é envolver públicos di
ferentes, como consumidores, franqueados e funcioná
rios. "Trata-se de um processo que exige muita frequência 
e transparência", explica Sandro Rego, gerente de comu
nicação corporativa. 

É importante criar um código de conduta nas redes 
para a equipe de trabalho e para os parceiros, segundo 
Patrícia Peck Pinheiro, advogada especializada em di
reito digital. "A d inâmica das ferramentas sociais exige 
ações em tempo real. Deve-se ter à m ã o textos pré-apro-
vados e validados para ir ao ar. O consumidor não pode 
postar uma reclamação e não ter resposta." 
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