
Pense nos mais de 600 mi-
lhões de usuários que o Facebook 
atingiu em janeiro e em Mark 
Zuckerberg, um de seus fundado-
res, estampando a capa da Time 
sob o título “Pessoa do Ano”. 
Pense também nos 110 milhões 
de tweets postados diariamente 
no microblog e nos protestos vi-
gorosos em países como o Irã e o 
Egito, potencializados pelos meios 
digitais. Se em 2010 a sociedade 
abraçou de vez as redes sociais, 
2011 promete ser o ano em que 
as empresas deixarão de olhá-las 
como um veículo de marketing da 
moda. É preciso colocar as mídias 
sociais no centro das estratégias. 

“Até agora, muitos anuncian-
tes entendiam as mídias sociais 
como um meio de comunicação. 
Isso ainda é muito pouco, muito 
pobre”, diz João Ciaco, diretor de 
marketing da Fiat e presidente da 
Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA), que esteve na linha 
de frente do Mio, o carro-conceito 
produzido com a colaboração 
dos internautas. “A Fiat de hoje 
é diferente da de antes do Mio. 
Não lançamos mais nenhum carro 
antes de monitorar o que é dito 
nas redes sociais. As mídias sociais 
saíram da periferia e influenciam o 
jeito de pensar da empresa.” 

Assim como Ciaco, outras 

No centro da estratégia
Com relevância ampliada, a mídia social ganha corpo como instrumento para fazer diagnóstico 
da marca e avança para além do marketing, exigindo mudança de cultura da corporação
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lideranças do mercado endossam 
o novo status das redes e blogs. 
Edmar Bulla, diretor de consumer 
engagement da Pepsico no Brasil, 
defende a ideia de que as marcas 
tradicionais são patrimônio dos 
consumidores, mais até do que das 
próprias empresas. “Rede social 
não é questão de gestão de marca. 
É gestão de cultura (corporativa)”, 

ressalta. Ricardo Guimarães, pre-
sidente da Thymus Branding, que 
participou com ele de um painel 
na Social Media Week (ler mais à 
página ao lado), é incisivo. Para 
ele, as redes não são mídia, mas 
um ambiente onde as companhias, 
como um sistema vivo e aberto, 
interagem com a sociedade. 

“As redes sociais são um diag-

nóstico da empresa. Por isso, têm 
de ser uma estratégia da compa-
nhia, e não apenas do marketing. 
Todas as áreas precisam estar 
engajadas”, afirma Guimarães. 
“É preciso ter um discurso único 
para todos os públicos e aceitar 
que aquela promessa de perfeição 
é coisa da sociedade industrial 
do Século XX. Vivemos em uma 

sociedade WikiLeaks.” 
Paralelamente, uma decisão 

tomada na Inglaterra reforçava 
a necessidade de a mídia social 
ser incorporada como estratégia 
corporativa. Na semana passada, 
a Press Complaints Commission, 
entidade reguladora da imprensa 
britânica, determinou que, por 
seu alcance universal, os posts 
publicados no Twitter são públicos 
e podem ser utilizados como fonte 
de informação das empresas por 
jornais e outros veículos de mídia. 

Em sintonia com os novos 
tempos, a Pepsico está lançando 
um programa de treinamento e 
educação em mídias sociais para 
seus funcionários. A informação é 
do líder global da área digital e de 
mídias sociais da Pepsico, o norte-
americano Bonin Bough. 

Voz
“Gostaríamos que cada um 

dos nossos funcionários tivesse 
voz, assumindo as suas ações 
com transparência e responsabi-
lidade”, afirma o executivo, que 
esteve no Brasil pela primeira 
vez. Sobre o risco de a compa-
nhia perder controle sobre o que 
é dito por seus funcionários, ele 
foi direto: “É claro que há pes-
soas negativas, mas elas serão 
negativas em qualquer ambiente. 
Em contrapartida, por que não 
encorajar nossos melhores qua-
dros a falar sobre a empresa nas 
redes sociais?” Além disso, Bough 
pondera que, mesmo que a corpo-
ração resolva fechar o acesso de 
sites como Facebook aos empre-
gados no ambiente de trabalho, 
eles sempre podem utilizar seus 
smartphones. Ou seja, é preciso 
que a companhia como um todo 
dê atenção à mídia social.

“As mídias sociais afetarão  
todas as áreas da empresa”

Líder global da área digital 
e de mídias sociais da Pepsico, 
Bonin Bough está no cargo há 
dois anos e meio. Ele esteve no 
Brasil para participar do Social 
Media Week São Paulo, evento 
que ocorreu na semana passada 
(ler mais ao lado). Ele expôs os 
resultados do trabalho que vem 
desenvolvendo na companhia 
sob o conceito de “performance 
com propósito”. 

Meio & Mensagem — O ano de 2011 
é o das mídias sociais?
Bonin Bough — Não sei se será “o” 

ano. Mas com certeza elas estarão 
muito mais presentes em nosso 
trabalho: as organizações estarão 
mais focadas nelas, assim como as 
pessoas de uma forma geral. Quando 
vemos o que aconteceu no Irã e no 
Egito, fica claro que a sociedade 
aderiu de vez às redes sociais. As 
mídias sociais continuam crescendo 
em popularidade pelo mundo todo. 
Mas ainda há um longo caminho a 
ser percorrido. 

M&M — O que há de mais novo no tema?
Bough — Brasil, Estados Unidos e 
Coréia são líderes em mídia social 
e notamos que há ainda muitos 
outros países para ela se desenvol-
ver. Em termos globais, o próximo 
grande passo é o uso maciço dos 
aparelhos móveis, como os celula-
res, para essas conexões. Mesmo 
no Brasil isso ainda está muito in-
cipiente. Veremos muitas empresas 
mudando o approach de como atuar 
nesses espaços. Tornar uma marca 
capaz de estabelecer conversas é 

uma habilidade totalmente nova 
para as organizações. E é isso 
que torna essa era uma das mais 
excitantes em tempos! O mundo 
não mudou em termos de conexão 
com os consumidores em décadas 
e agora as oportunidades são tantas 
e tão novas.  

M&M — Qual a principal oportunidade 
para as empresas? 
Bough — As mídias sociais afetarão 
todas as áreas da empresa. Esta-
mos vivendo uma chance única de 
estabelecer uma conexão com essas 
pessoas que são apaixonadas pela 
marca e querem falar sobre ela. Par-
ticularmente, gosto de trabalhar na 
Pepsico. Apreciamos trabalhar com 
marcas que pertencem aos consu-
midores tanto quanto à empresa. 
Pense há quantos anos a Pepsi faz 
parte da vida das pessoas — elas 
chegam a tatuar o logo em seus 
corpos! As empresas que levarão 
vantagem não são as que comun-
gam da visão de estarem perdendo 

o controle da marca, mas, sim, 
aquelas que perceberem (as mídias 
sociais) como uma oportunidade 
para agregar valor (à marca). 

M&M — Quanto dinheiro a Pepsico vem 
colocando nas mídias sociais? 

Bough — Sob alguns aspectos, 
essa não é a pergunta correta a ser 
feita. Se você olhar o custo de colo-
car um canal do Twitter no ar, esse 
valor não representará o quanto foi 
investido por trás dos programas 
de marketing da empresa.  Há as 
equipes de pesquisa e a integra-

ção com outras plataformas e 
projetos. Um canal no Twitter 
não funciona sozinho. É preciso 
integrá-lo com toda a área de 
marketing e outras áreas da em-
presa. É preciso estudar como 
fazer com que seu comercial na 
TV ou anúncio na revista levará 
as pessoas para uma página no 
Facebook. O mais interessante 
das mídias sociais é a possibi-
lidade de integração entre as 
plataformas e a revolução será 
a geração de valor a partir das 
conversas que mantemos. (JF)

O diretor da PepsiCo afirma que muitas companhias mudarão seu approach
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Bonin Bough diz neste vídeo que 
a mídia social no Brasil é uma 
oportunidade para as marcas

1. No browser do seu celular, acesse o 
site www.phdmobi.com

2. Faça o download 
do leitor de tags

3. Abra o aplicativo 
e use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo
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Acostumados com o dinamismo da internet e com 
a quantidade de novas ferramentas e possibilidades 
de interação oferecidas pela rede, os profi ssionais 
brasileiros de marketing online vivem antenados 
nas novidades vindas dos países em que as mídias 
digitais ostentam maior maturidade enquanto canal 
de publicidade. Ao mesmo tempo que esperam pelas 
muitas próximas ondas que ainda virão, alguns já 
sinalizam quais caminhos deverão tomar os investi-
mentos feitos pelos anunciantes no Brasil nos pró-
ximos meses. Ouvindo algumas fontes do mercado, 
Meio & Mensagem destacou quatro tendências que 
deverão ganhar força entre agências e anunciantes. 
Confi ra a seguir:     

Os próximos passos no mundo digital
É verdade que atualmente os 

departamentos de marketing têm 
se dedicado mais ao tema. Esse 
cenário, porém, caminha para a 
mudança. De acordo com Eric 
Messa, coordenador do curso 
de mídias sociais e professor da 
Faculdade de Comunicação e 
Marketing da Faap, o que mais 
se vê hoje é um funcionário des-
tacado pela empresa para ser 
responsável pelas redes sociais 
que, por ora, são tratadas como 
moda. Com isso, gera-se a im-
pressão de que elas fi caram mais 
importantes do que a internet em 
si. “Assim que isso passar, elas 
perderão esse excesso de valor 
e se tornarão um canal comum 
para as empresas se relacionarem 
com seus diversos públicos”, 
argumenta. Quando esse mo-
mento chegar, fi cará mais claro 
que a mídia social não pode fi car 
restrita como objeto de atenção 
do departamento de marketing.

Uma das percepções do consu-
midor propagadas pela força das 
redes e blogs é que o atendimento 
a eventuais queixas é melhor se o 
problema parar em canais como o 
Twitter. “Parece que o atendimen-
to é mais defi ciente no call center 
da companhia. O ponto não pode 
ser esse. A questão a ser tratada 
pela corporação é melhorar seu 
atendimento em todas as esferas 
e não somente na mídia social”, 
critica Messa. Atuar dessa manei-
ra, portanto, refl etiria o modismo.

Para Messa, não se pode imagi-
nar que todo departamento deve-
rá ter seu canal nas redes sociais. 
Mais uma vez, a decisão deve ser 
estratégica. Ele destaca algumas 
empresas que estão atuando no 

Brasil com esse viés, a Tecnisa, o 
Pão de Açúcar e a Porto Seguro, 
que, após formalizar uma área 
dedicada à mídia social, criou um 
perfi l para um serviço de informa-
ções de trânsito no Twitter.

Quem também confi rma que 
as empresas estão se estruturan-
do melhor para acompanhar o 
movimento dos consumidores nas 
redes é Juliana Sawaia, gerente de 
inteligência de mercado do Ibope 
Mídia. Por meio do BuzzMetrics, 
ferramenta do Ibope Nielsen 
Online que mede a repercussão 
de marcas, produtos, campanhas 
e eventos na mídia social, diver-
sas companhias monitoram sua 
presença nesses ambientes. Sem 
estabelecer percentuais, ela conta 
que parte dos serviços é adquirida 
por agências; outra, por empresas. 
No caso das corporações a con-
tratação nem sempre vem pelo 
departamento de marketing. As 
áreas de atendimento, relações 
públicas e de business inteligence 
têm buscado mais o BuzzMetrics.

Ela defende que as empresas 
precisam estar cientes das conver-
sas que o consumidor estabelece 
a respeito das marcas. “Atuar na 
mídia social é abrir mão do con-
trole, mas sem sair do comando”. 

Orkut
Entre as redes sociais que 

fazem parte da radiografi a feita 
pelo BuzzMetrics estão Facebook, 
Twitter, Sonico, MySpace, Yahoo 
Answers, LinkedIn, YouTube e 
Vimeo. Até março o Orkut deve 
ser incluído. Será mais uma fonte 
disponível para que as compa-
nhias saibam o que as pessoas 
estão dizendo a seu respeito.

Fernando Tassinari: investimentos em mídia aceleram 
o processo de interação entre marcas e consumidores
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A Social Media Week, que 
reuniu nove cidades do mundo 
em torno de um tema na semana 
passada, entrou no Trending 
Topics. Foi a segunda vez que 
o evento se realizou em São 
Paulo. Se a primeira edição foi 
mais “tímida”, esta atraiu 600 
pessoas por dia, de acordo com 
a organização (SixPix). 

Entre os painéis mais co-
mentados esteve um estudo da 
JWT sobre a infl uência da mídia 
tradicional sobre a social, e 
vice-versa. O trabalho avaliou o 
conteúdo de 2010 de Veja, Época 
e Jornal Nacional (ao todo 7.418 
reportagens). No caso da mídia 
social, recorreu-se a métricas 
do Google e ao top ten dos as-
suntos mais comentados no ano 
no Facebook e Twitter. Também 
foram consultados especialistas 
nas duas mídias.

A conclusão é que a mídia 
tradicional tem forte infl uência 
sobre a social. A maior parte 
dos temas que repercutiram nas 
redes e nos blogs é de assuntos 
abordados pela imprensa. O ca-
minho contrário, da mídia social 
para a tradicional, porém, é pouco 
traçado — ela é vista pelos veícu-

Infl uência e potencial
los mais como ferramenta ou ter-
mômetro. Ou é objeto de atenção. 
De 2.210 reportagens da Época, o 
Twitter foi citado 126 vezes, mais 
do que a Petrobras (52).

É importante observar que 
os meios têm naturezas distintas. 
A mídia tradicional é mais estru-
turada e segue regras de publi-
cação. Seu papel é selecionar, 
atuar como curadora da notícia. 
A social é focada no conteúdo 
gerado pelo consumidor. Sua 
vocação é amplifi car a informa-
ção relevante pelo público, é 
estabelecer conversa. 

Patrice Lamiral, diretor de 
estratégia digital da agência, 
acredita que é possível aumentar 
a influência da mídia social. O 
“detalhe” é que por aqui a maior 
parte dos blogs produtores de 
bom conteúdo é incorporada pelos 
portais. “No Brasil, a mídia online 
é centralizada, assim como ocorre 
com a mídia tradicional. Nos EUA, 
os oito maiores portais respon-
dem por 33% do total do tráfego 
na internet. No Brasil, os oito 
maiores detêm 78% do tráfego”, 
compara. Desse modo, percebe-
se: há pouco incentivo para esses 
produtores de conteúdo. (LC)

E-MAIL MARKETING MAIS SOFISTICADO — Se o e-mail está sendo colocado 
em xeque no que se refere à troca de mensagens pessoais, seu uso 
como ferramenta de marketing só tende a evoluir. Com mais recur-
sos embarcados, a comunicação direta com o consumidor deverá ser 
ampliada com uso de mensagens gravadas por voz, SMS e MMS. “Os 
anunciantes estão investindo mais para conhecer seus consumidores 
e, por isso, estão melhorando suas estratégias de marketing direto. Daí 
a necessidade de oferecer ferramentas com mais possibilidades, que 

podem ser usadas juntas ou de forma separada”, conta Walter Sabini Junior, CEO da Virid Intera-
tividade Digital, que acaba de se associar ao Grupo Pontomobi na oferta desses novos recursos.

MÍDIA PAGA, DE PROPRIEDADE E DE GANHOS — Traduzida do inglês “Paid, Owned e Earned Media”, a 
tendência é consequên cia natural da massifi cação da internet e do acesso às redes sociais. Caso se 
confi rme, boa parte dos investimentos em compra de mídia online deverá migrar para esforços em 
produção de conteúdo próprio por parte das empresas e prestação de serviços clara aos consumido-
res. Dessa forma, os canais proprietários dos anunciantes tendem a 
ser potencializados pelo mix de mídia paga, conteúdo disseminado 
pelas redes sociais ou sites institucionais e a repercussão de suas 
ações por meio dos consumidores, a chamada mídia ganha. “Claro 
que os investimentos em mídia são necessários e ajudam a acelerar 
o processo de interação entre marcas e consumidores. Todas essas 
mídias juntas sinalizam para um novo olhar sobre as estratégias 
digitais dos anunciantes, sendo que essa será uma forma concreta 
de mensurar resultados e retorno sobre investimentos”, acredita 
Fernando Tassinari, diretor geral da Razorfi sh no Brasil. 

COMÉRCIO ELETRÔNICO SOCIAL — Já 
utilizadas como ponto de contato 
entre consumidores e empresas, 
as redes sociais devem servir cada 

vez mais como canal de comércio eletrônico para as marcas. A união de informações, afi nidade 
e ações exclusivas aos internautas, já faz com que em outros países esses ambientes absorvam 
operações de venda direta ao consumidor. Nesse momento, o Facebook aparece como o preferido 
das empresas para esse tipo de aposta, já sendo vista a propagação da expressão F-Commerce. Lá 
fora empresas como a companhia aérea Delta já testam a plataforma. “Mesmo as empresas que 
não vendem direto ao consumidor fi nal podem encontrar uma maneira de direcionar seus fãs e 
consumidores aos pontos de venda a partir das redes sociais. É, sem dúvida, mais efi ciente fazer 
uma promoção em um canal como esse do que enviar uma mala direta, já que se trata do momento 
exato do consumidor com a marca”, diz Tassinari.

APLICATIVOS PARA TABLETS — Depois da febre em 
torno dos aplicativos para celulares motivada pelo 
sucesso do iPhone no mundo todo, uma segunda 
fase da produção de aplicativos já é dada como 
certa. Com a rápida adesão da sociedade aos ta-
blets, já é comum o pedido dos anunciantes por 
algo inovador destinado a esses equipamentos. A 
experiência da primeira fase mostrou que a oferta 
de conteúdo e serviços por meio dos aplicativos 
foi aposta certeira e a evolução nesse sentido aparece como inevitável. E a publicidade, como fi ca? 
Segundo especialistas do mercado, a mídia mobile deve se benefi ciar desse momento, mostrando 
força estratégica nos projetos de comunicação e fomentando a atuação das redes de publicidade 
para as plataformas móveis. “Os anunciantes buscam inovação e destaque por intermédio das 
novas plataformas que aparecem. Mas mesmo os formatos tradicionais como os banners parecem 
incomodar menos os usuários quando vistos pelos celulares e tablets. Sem contar que cada vez 
mais a tendência é que as pessoas naveguem pela web pelos aplicativos e menos por meio dos 
sites”, comenta Pedro Del Priore, diretor executivo da Agência Ginga.

Mariana Ditolvo
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