


Quando bem utilizadas, as redes sociais
trabalham a favor do marketing e da comunicação
das marcas com seus consumidores

Por Fernanda Bottoni
As redes sociais podem ser um instrumento e tanto para marcas
que querem melhorar a comunicação com seus consumidores.
Antes do seu surgimento, nunca houve um canal tão aberto, di-
reto e informal para que eles dissessem o que pensam e o que
esperam delas.

Como afirma Hugo Godinho, diretor de mídias digitais da In
Press Porter Novelli, pela primeira vez na história da comunica-
ção a marca tem possibilidade de se estabelecer em um canal em
que é relativamente simples ter acesso ao cliente. "O cliente, por
outro lado, pode dialogar diretamente com empresas, marcas e 

instituições, sem intermediários", diz ele.
Usar todo esse poder a favor do marketing pode até parecer

fácil, mas é tarefa que exige lá seus cuidados. Afinal, enquanto
o consumidor tem tanto espaço para comunicar o que pensa, a 
marca tem pouco - ou nenhum - recurso para gerenciar o que é 
dito sobre ela. Além disso, com o poder v i ra i dessas redes, qual-
quer passo errado pode se tornar um salto para o precipício.
Para as marcas que não querem correr esse risco, selecionamos
uma série de dicas dos mais variados especialistas no assunto.
Confira a seguir.

Para começar , é importante dizer que a 
utilização das redes sociais ainda não
tem um manual de in s t ruções . "Ainda
não exploramos todo o potencial das
redes sociais e sabemos disso. Estamos
apenas no começo, fazendo novas des-
cobertas diariamente", afirma Adriana
Taissun, supervisora de social media
marketing da Cadastra, agência espe-
cializada em SEO, L i n k s Patrocinados e 
Social Media Marketing.

Maria Carol ina de Araújo Cintra, pro-
prietária da Kingo Labs, especializada
no desenvolvimento de aplicativos para
social media, concorda: "Nas redes so-
ciais não existe um passo a passo a ser

seguido. É preciso arriscar e testar no-
vas possibilidades, sempre com sobrie-
dade e consciência."

Abr i r o canal para o 
diálogo t a m b é m é es-
sencial. Para começar ,
se a sua empresa tiver
um perfil no Twitter,
ela deve seguir todos
os seus seguidores.
"Abrir um ca-
nal privado de
conversação é 
essencial. É ne-
cessár io estar
preparado para

m u d a n ç a de valores. Do contrário, uma
rede social pode se virar contra a em-

presa," alerta Mar ia Carolina.
"As redes sociais melhoram
a percepção da marca por ser

um canal in-
terativo, no
qual empre-
sa e clientes
aprendem um

com o outro",
afirma Fabiano
Nakamura, ge-
rente de marke-

ting da Costa do
Sauípe.



Para aprender com os consumidores, o pri-
meiro passo é "ouvir" o que eles dizem sobre
as marcas. "O monitoramento consistente
e constante será a matéria-prima para um
planejamento de sucesso", afirma Everton
Schultz, coordenador do Núcleo de Mídias
Sociais da S2Publicom. André Zimmermann,
diretor geral da Havas Digital Brasil, com-
plementa: "As marcas devem escutar antes
de agir e adaptar o discurso em função dos
públicos e em função dos ambientes." Ou
seja, para cada meio, como Orkut, Facebook,
Twitter ou YouTube, existe um formato mais
apropriado para a mensagem. "Cada plata-
forma tem suas características peculiares
que, quando bem exploradas, potencializam
os efeitos da comunicação e do relaciona-
mento," diz ele.

Nas redes sociais também é preciso estar
preparado para ouvir pessoas falando mal
da sua empresa. "Cada vez mais as empresas
são alvo de ataques de pequenos adversários:
clientes insatisfeitos, funcionários contraria-
dos e qualquer pessoa com um mínimo de
acesso a web", afirma Carlos Barbieri, diretor
de mídia, web e negócios da QG Propaganda.
"Precisamos aprender com esse fluxo violen-
to de informações", diz ele.

Como afirma Godinho,
da In Press Porter Novelli, os
consumidores falam — e sem-
pre falaram, diga-se de passa-
gem — muito sobre as marcas.
E claro que, na maior parte
das vezes, eles falam mais mal
do que bem. "É possível simplesmente
escutar esse falatório, monitorando re-
gularmente as redes, mas a coragem de
entrar no debate, de maneira planeja-
da, é o que leva as marcas a um lugar
de vantagem", ele diz.

Ou seja, além de ouvir, claro, as em-
presas que atuam de forma eficiente
nas redes sociais devem aprender a 
dar vazão às críticas e sugestões dos
consumidores, avaliando possibilida-
des de mudança de posicionamento.
Pedro Porto, head de convergência
da Fischer+Fala!, complementa di-
zendo que a comunicação com os
consumidores via redes sociais pode
ajudar as empresas a corrigir imperfeições
em seus produtos ou serviços e até em rela-
ção a sua postura.

"Em geral as conversas que as pesso-
as constroem em rede podem ser uma boa

matéria-prima para insights e iden-
tificação de tendências, que auxiliam
a publicidade no planejamento, na
criação e na mídia", diz Bartira Pon-
tes, diretora de estratégia interati-
va da BorghiErh/Lowe. "Então, só
observar o que o consumidor está

conversando em rede já é uma práti-
ca importante e útil para nós."
Segundo Maíra Barcellos, diretora

de marketing da Hoteis.com no Brasil,
também é possível utilizar as redes
para analisar os futuros desejos do
consumidor em relação a um deter-
minado produto ou serviço.

"Por que não aproveitar uma re-
clamação, uma vontade ou desejo
para transformar em vantagem

competitiva?", questiona
Adriana, da Cadastra. As
redes sociais representam

um enorme banco de dados,
já que as pessoas estão lá, conversando

sobre seus gostos, interesses, hábitos,
produtos favoritos e frustrações. "É preciso
saber 'ouvir', filtrar o que há de interessante
e utilizar toda essa informação de forma pro-
veitosa para todas as partes envolvidas."

A utilização das redes sociais também tem
alguns sinais vermelhos. O principal deles é 
o de tentar utilizá-las com único objetivo de
aumentar as vendas. Propaganda nua e crua
nesse canal é uma prática condenável, que
dificilmente vai gerar algum tipo de diálogo e 
relacionamento com os consumidores. Como
sempre, o conteúdo deve ser relevante e in-
teressante - não apenas para a marca, mas,
principalmente, para os consumidores.

"Há dez anos, falar algo que não interessava
ao consumidor gerava, no máximo, uma mu-
dança de canal ou uma indiferente virada de
página", afirma Fernando Penteado, diretor de
criação da WMcCann.

"Mo adianta, por exemplo, criar uma con-
ta no Twitter que só fala de promoções e não

responde às dúvidas dos consumidores",
afirma Marco Gomes, sócio-diretor de inova-
ção da boo-box.

Por exemplo, falar sobre a forma como os
produtos e serviços de uma empresa impac-
tam as vidas das pessoas é mais importante
do que falar basicamente do que é oferecido.
"Não dá para entrar nas redes sociais para di-
zer que seu produto é legal, é necessário ter
um conteúdo para criar relacionamento", diz
Luis Fernando Santos, gerente de social media
da Predicta. "É preciso contar histórias que se
conectem com pessoas e permitam a conti-
nuidade da conversação", afirma Brian Crotty,
manager director da Digitas Brasil.

Outro ponto muito bem observado por Zim-
mermann, da Havas Digital Brasil, é que quem

quer utilizar as redes sociais a favor do marke-
ting e da comunicação deve saber que, nesse
canal, a relação com os consumidores não é 
imediatista. "O ideal é solucionar os proble-
mas dos consumidores e gerar valor por meio
de conteúdos, informações e promoções."

Ou seja, uma marca que estabelece uma
relação de confiança com seus consumidores
nas redes sociais tende depois a ter uma me-
lhor receptividade às suas mensagens de co-
municação lançadas nos meios tradicionais,
como TV, mídia impressa, rádio e internet "As
redes sociais permitem que as marcas estabe-
leçam uma conexão muito mais forte e cons-
tante com seus consumidores, ao oferecer fa-
tos que agregam valor e aproximam os consu-
midores das marcas", diz Zimmermann.



"Uma marca não deve tentar construir algo
que ela não consiga sustentar, tanto do ponto
de vista estrutural, quanto de valores. Para o 
consumidor, provavelmente, não faz sentido
uma marca que é superativa nas redes em
determinado período, e que some em outros
ou que muda de assunto sem qualquer jus-
tificativa", afirma Juliana Constantino, dire-
tora de criação da AgênciaClick Isobar. "Isso
soa como uma atuação oportunista."

As palavras de ordem para essa interação
com os consumidores são: agilidade, transpa-
rência e atenção. É preciso estar atento para
responder aos questionamentos dos clientes
rapidamente. É essencial também ser autên-
tico. Mentiras têm pernas curtas.

Fernando Tassinari, general manager da
Razorfish Brasil, ressalta que as empre-
sas devem entender que uma rede social
é uma extensão do negócio delas. "É mais
um canal onde os consumidores se mani-
festam de uma forma específica e preci-
sam ser bem tratados", afirma. Uma rede
social não é um canal de mão única em
que as marcas simplesmente promovem
seus produtos. "Essas mídias se transfor-
maram também em extensões do SAC das

Crotty, da Digitas Brasil, lembra que, antes
de se aventurar nas redes sociais, as em-
presas devem estruturar as guidelines de
comunicação, delimitando qual será a sua
atuação. "Não adianta entrar em deter-
minados terrenos e depois não conseguir
lidar com a demanda", alerta. É preciso
também ter um plano de contenção, ali-
nhado com a assessoria de imprensa e de-
partamento de comunicação corporativa,
além do departamento jurídico. Também
vale a pena organizar os departamentos da
empresa para alimentar os responsáveis

empresas e requerem respostas em tempo
real", diz Tassinari.

As redes devem ser usadas como um
canal objetivo para atender aos anseios
e demandas dos seus consumidores, dos
seus clientes e prospects. "Deve haver uma
definição de tom de voz, de conteúdo e de
assuntos distintos para responder às solici-
tações, bem como uma estratégia clara de
canais e formas de responder aos conta-
tos", explica Tassinari. Tanto a linguagem

pelas redes sociais com informações.
"A partir do momento em que a empre-

sa decidiu entrar nas redes sociais, é pre-
ciso fazer desta atuação um dos objetivos
de negócio da empresa, com atribuição
de papéis e responsabilidades definidas",
diz ele. Isso quer dizer que não adianta
deixar a responsabilidade de criar conte-
údo, atualizar, relacionar-se com influen-
ciadores, editar conteúdo e responder ao
SAC nas mãos da pessoa ou do departa-
mento, sem que haja integração com o 
resto da empresa.

quanto o conteúdo, assim
como as melhores redes,
devem ser definidos em
um planejamento
estratégico e de
comunicação es-
pecífico para as
redes, mas ali-
nhado à estraté-
gia geral digital
da marca.



Santos, da Predicta, faz um alerta às mar-
cas que estão abrindo os já famosos SAC 2.0.
"Esses perfis do Twitter, por exemplo, que
respondem a dúvidas e reclamações dos usu-
ários são iniciativas legais, mas será que não
transformam em vidraça o que poderia ser
uma vitrine de conteúdo relevante sobre o ter-
ritório da marca?", questiona ele. "Por exem-
plo, alguém imagina a Red Bull respondendo
a dúvidas sobre distribuição ou bebida quente
em baladas e não falando sobre esportes radi-

cais e automobilismo em seu Twitter?"
A questão levantada por Santos é de que os

canais tradicionais de marcas que apostam
pesado no SAC 2.0 possivelmente sejam o 
grande problema. "Se o seu telefone põe seu
cliente para falar com uma máquina, se você
não tem o e-mail de reclamações visível no
seu site, com certeza, seus consumidores irão
reclamar nas redes sociais", diz. Para evitar
que isso vire rotina, uma forma é fortalecer
os canais já consolidados de reclamação para

que seu consumidor não precise reclamar de
você publicamente.

Outra dica interessante de Santos, da Predic-
ta, é não ficar totalmente preso aos números.
"É mais importante ter cem mil seguidores
desmobilizados ou os mil maiores defenso-
res da sua marca te seguindo?", pergunta ele.
Também vale a pena tomar cuidado com pro-
moções para conseguir seguidores. É preciso
avaliar se sortear um iPad, por exemplo, tem
mesmo a ver com a sua companhia.

"Não adianta você entrar nas redes sem saber
como seu mercado está representado nelas",
diz Léo Szterenzys, diretor da Xlab. Segundo
ele, também é importante identificar bloguei-
ros e outros geradores de conteúdo que sejam
especializados no seu mercado e sejam bas-
tante seguidos e relevantes. "Eles poderão aju-
dar a fazer sua marca ganhar espaço dento de
um grupo que já se interessa pelo assunto."

Outra ideia bacana é entregar informações
que o consumidor não conseguiria obter com
facilidade em outros canais de relacionamen-
to, como cartas ou 0800. "Deixe bem claro que
tipos de infos poderão ser discutidos pelo canal
da marca na rede social." Leve sempre para os
consumidores informações de "insider".

Text Box
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