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Pesquisa da espanhola Izo
mostra que companhias seguem
apenas um entre 14 seguidores
que têm no microblog

Mariana Celle
mcelle@brasileconomico.com.br

Quando a seguradora Sul Amé-
rica postou sua primeira men-
sagem no Twitter, há pouco
mais de um ano, o conteúdo era,
basicamente, de divulgação de
campanhas e assuntos do inte-
resse da empresa, mas uma pes-
quisa com os clientes mudou o
rumo de ação no microblog.
Transparência e agilidade foram
dois itens indicados como prio-
ritários por seus consumidores.
A partir daí, a companhia deci-
diu apostar na iniciativa e fazer
com que o espaço de 140 carac-
teres de uma mensagem no
Twitter fosse usado para tratar
de questões que pudessem es-
treitar o relacionamento com os
consumidores. “A empresa pre-
cisa ir atrás do cliente e facilitar
o contato e não limitar”, diz So-
lange Guimarães, superinten-
dente de comunicação institu-
cional da Sul América.

Tal comportamento pode ge-
rar bons resultados para a ima-

gem da marca e fidelizar clien-
tes, mas muitas empresas ainda
estão mais interessadas em fazer
com que o Twitter seja uma fer-
ramenta de captação.

Pesquisa da consultoria es-
panhola Izo com 75 grandes
empresas brasileiras mostra
que apenas um a cada 14 segui-
dores que as companhias têm
no Twitter é também seguido
por ela, diz Juan Carlos, presi-
dente da Izo no Brasil. “As em-
presas precisam usar as fortes
demandas das redes sociais a
seu favor e criar um canal de
confiança”, diz o executivo.

A pesquisa revelou que ape-
nas 28% das empresas que têm
Twitter conseguem gerar rela-
cionamento com os usuários
por meio de uma conversa ati-
va. As companhias de turismo
e viagens são as que mais utili-
zam a ferramenta. Segundo
pesquisa de março do Ibope
Nielsen, são atualmente no país
73,9 milhões de internautas.

“O Twitter de uma empresa
pode conter assuntos promo-
cionais, uma vez que estes tam-
bém atraem alguns seguidores,
mas não deve ser a ideia primá-
ria, pois o que o consumidor
quer mesmo é ser ouvido”, des-

taca a doutora em mídias so-
ciais, Carolina Terra, diretora
de mídias sociais da Agência
Ideal. Para ela, as redes sociais
têm de fazer parte da comuni-
cação estratégica global.

Na Net, empresa de serviço
de TV por assinatura, telefone e
internet a cabo, são feitos cerca
de 1,5 mil atendimentos por
mês via Twitter. “No início,
nossa dificuldade foi ter os
problemas expostos na rede,
hoje os clientes retornam para
elogiar e este é o maior indica-
dor de que tomamos a decisão
correta” afirma Tatiana Petroni
Rhinow, gerente de canais al-
ternativos na Net.

No banco Itaú, onde a inicia-
tiva do uso do microblog come-
çou há seis meses, foram criados
dois perfis. Um para divulga-
ções institucionais e outro como
canal de relacionamento entre o
banco e seus clientes. Antes de
criar a ferramenta o banco ava-
liou o público-alvo e o que cir-
culava na rede a respeito da ins-
tituição e posteriormente des-
envolveu a estratégia de comu-
nicação para esse meio, afirma
Fernando Chacon, diretor de
marketing do Itaú. “É um cami-
nho irreversível.” ■

Glaucia Sayuri, diretora do
IG: portfólio de produtos e

serviços para empresas
representam apenas
3% do faturamento
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CSN vende sua participação na Riversdale
A Companhia Siderúrgica Nacional aderiu à oferta de compra da
Riversdale feita pela mineradora global Rio Tinto. A empresa brasileira
vai vender sua participação de 19,9% por US$ 830,13 milhões. Com isso,
a mineradora australiana passará a deter 72% da Riversdale, empresa
que trabalha na exploração de depósitos em Moçambique, são os projetos
de Benga e Zambeze, que podem suprir até 10% do mercado global de
carvão de coque, um ingrediente fundamental para a produção de aço.
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Potencial do Twitter ainda é pouco
explorado pelas corporações

Marcela Beltrao

Na Net são feitos
1,5 mil atendimentos
por mês via Twitter

Carolina Terra,
doutora em mídias
sociais: ”O cliente
quer mesmo
é ser ouvido”

bém a presidência do portal, a
qual Coelho havia ocupado por
18 meses. A Oi adquiriu a Brasil
Telecom, acionista do IG, no fi-
nal de 2008, por R$ 5,8 bilhões,
o que gerou a sinergia existente
hoje entre a operadora e o site.

O IG existe desde o ano 2000 e
foi comprado pela Brasil Telecom
em 2004. Antes conhecido pelo
nome Internet Grátis, passou a
utilizar Internet Generation,
nome também deixado de lado
atualmente, já que a empresa
utiliza apenas Internet Group. ■
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