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CRIATIVIDADE

DANIELA PAIVA

Até há pouco tempo, o fã era al-
guém que idolatrava as celebri-
dades. Entre suas tarefas, era
indispensável acompanhar cada
passo de seu adorado, comemo-
rar os fiapos de cabelo coletados
e declarar amor incondicional.
Hoje, fã é mais que medida de
popularidade para um artista. É
um consumidor em potencial, e
quando “curte” uma marca no
Facebook, vira multiplicador. É
a ponta do boca a boca virtual.

Uma das provas de que esta
história de botãozinho de curtir
vale muito é uma ação da Itaipa-
va, do Grupo Petrópolis. Amigos
Sem Comparação entrou no ar
no dia 24 de março sem alarde.
Como teste, a empresa abriu
uma página da internet com um
aplicativo que identifica e rela-
ciona os perfis do Facebook
elencando um ranking dos tais
“amigos sem comparação”.

Na primeira semana, a pági-
na do anúncio da Itaipava rece-
beu 727 mil visualizações. Deste
montante, 527 mil vieram pelo
Facebook, e 342 mil efetiva-
mente utilizaram o aplicativo.
Resultado: um crescimento de
2.800% nos acessos do endere-
ço eletrônico da marca em 10
dias. Só agora a Itaipava vai co-
meçar a divulgação.

“Foi uma surpresa”, revela
Douglas Costa, gerente de marke-
ting corporativo e relações com
o mercado. “Há seis meses co-
meçamos a trabalhar mais as re-
des sociais, como o Orkut, Twit-
ter e o Facebook. É um mundo
paralelo”. O impacto nesta fase
inicial é impressionante: 3 mi-
lhões de pessoas, segundo Dou-
glas. “Você tem formação de
opinião dentro das redes sociais.
É um ponto de contato da marca
com o consumidor.”

Para Paulo Sanna, vice-presi-
dente de criação da Wunderman,
uma das vantagens das ações no
Facebook é que ali é como se fos-
se a sala de estar da casa do usuá-
rio — só que virtual. “Você con-
versa com as pessoas num lugar
que elas frequentam normal-
mente”. Antes era preciso criar e
atrair o público-alvo em espaços
construídos especialmente para
a ação. Por exemplo, um hotsite
com artifícios sofisticados como
vídeos e 3D. Já o Facebook, Twit-
ter e redes sociais semelhantes

Twitter e Orkut ainda merecem atenção. Mas são as ações
no Facebook que surpreendem pela visibilidade e resultados
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exigem outro tipo de estratégia.
“As pessoas querem comparti-
lhar momentos simples e coti-
dianos”, observa Sanna.

Isso sem contar com a capa-
cidade de agregação, infinita-
mente superior, em um site de
relacionamento em estado de
crescimento. Só no Brasil, o nú-
mero de usuários do Facebook
aumentou cerca de R$ 45,5%
entre o final de 2010 e os pri-
meiros meses deste ano.

A Wunderman elaborou ações
específicas na mídia social para
marcas como Johnnie Walker e
Smirnoff. A promoção Whisky
Day alavancou, por exemplo, o
número de fãs em 335,95% da
Johnnie Walker, com uma mé-
dia de 2, 6 mil novos acessos por
dia em março. Já o Smirnoff
Nightlife Exchange Project , que
estabelece o Facebook como
principal canal de comunicação
para suas atividades, contribuiu
para que o seu site conquistasse
o primeiro lugar entre as marcas
de bebidas alcoólicas no Brasil. A
média em março de novos fãs
por dia foi de 1,3 mil.

Hoje a Wunderman está es-
truturalmente configurada para
atender esse tipo de demanda,
inclusive com subgrupos para
definir as ações. Há pessoas es-
pecíficas para pensar na estraté-
gia, administrar o diálogo com o

Mostrar a cara na
internet não tem preço

usuário, revisar a consistência
das informações trocadas e mo-
nitoramento. A equipe é de cer-
ca de 30 pessoas e espalha-se
entre seis clientes.

Orkutizar ou desorkutizar
Funciona mais ou menos assim:
o Twitter é para aquelas rapidi-
nhas — promoções, ações re-
lâmpago, etc. Já o Facebook fa-
vorece o diálogo direto que, se
tudo correr bem, será contínuo e
sem blocks alheios. “Você con-
segue vencer uma barreira, que
é a de ter a atenção das pessoas.
Elas doam seu tempo para a
marca”, diz Sanna sobre o tro-
ca-troca no Facebook. “Quando
o usuário se engaja em diálogos
contínuos, essa sequência de in-
terações acaba se transformando
em momento de consumo”.

O YouTube, obviamente, tra-
balha na seara da imagem. E aí
você pensa: cadê o Orkut? “Vai
ter um embate aí”, aposta Sanna.
“O Orkut no Brasil teve um cres-
cimento espantoso, mas a plata-
forma não acompanhou”. Mas
ele acredita que essa equação
pode mudar. “Em seis meses va-
mos saber qual a relevância para
as marcas.” No entanto, Sanna
acredita que a próxima avalan-
che não será a plataforma, mas o
acesso. “O que vai transformar o
mercado de marketing é a inter-
atividade, a mobilidade.” ■

Na primeira semana,
a página da Itaipava
recebeu 727 mil
visualizações.
Resultado: um
crescimento
de 2.800%
nos acessos do
endereço eletrônico
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