
Social 
commerce 
a bola da vez no comércio eletrônico 

PorTiagoBosco Confira todas as vantagens do s-commerce, um 
conceito que, colocado em prática, estimula uma 
maior aproximação entre cliente e marca. Saiba 
mais também sobre f-commerce, b-commerce e 
o que ainda pode ser explorado nessas áreas. 
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m ambiente no qual pessoas 

podem trocar informações sobre 

produtos e serviços que facilitem 

e ajudem outras, ou elas mesmas, 

a decidirem sobre uma possível 

compra na internet. Essa descrição aplica-se ao conceito de 

social commerce (s-commerce), que leva para o varejo conteúdo 

gerado pelo usuário, por meio de fóruns, sites de discussão, blogs e 

redes sociais, e está relacionado à ideia de compartilhamento. "As 

empresas devem usar o social commerce estimulando seus clien

tes a contribuírem com suas opiniões, fotos e vídeos, para ajudar 

outros consumidores no processo de decisão de compra", explica 

Mauricio Salvador, fundador e coordenador da E-commerce 

School (www.ecommerceschooi .com.br) e autor do livro Como abrir 
uma loja virtual de sucesso (editora Gramma, 2010). 

Qual seria, então, a melhor definição para o conceito de s-com

merce aplicado na web? "A melhor definição é a de um novo pro

cesso de venda baseado em produtos, experiências e exigências 

de consumidores em redes sociais, e não tanto mais focado em 

marcas e conceitos dentro da própria loja virtual", afirma Rodrigo 

Maruxo, MBA em Marketing pela ESPM e especialista em marke

ting e e-business. 

De acordo com Cecília Bergman, pós-graduada em Marketing 

de Serviços e gerente de comunicação com o mercado da 

TeleListas.net, é correto afirmar que o social commerce é a 

humanização do e-commerce. "Digamos que o e-commerce seja 

a compra 'solitária' e o s-commerce, a compra 'solidária'. Aquele 

divertido exercício de ir a uma loja acompanhado de amigos que 

comentam sobre sua escolha e falam de suas próprias experiên

cias se tornou virtual, virai. Além disso, ele (s-commerce) abre um 

poderoso canal pelo qual você é escutado pela empresa, não por 

meio de um formulário de Fale Conosco que 'sei lá quem' vai ler e 

'sei lá quando' vai responder. É o poder, é o aqui e agora, nas mãos 

dos consumidores", opina. 
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em estoque, o que poderia gerar muitas reclamações; 

Ter um gateway ou plataforma de pagamento confiável, evitando 

uma possível desistência na hora da efetivação da compra. 

Segundo Cecília Bergman, armazenamento, processamento 

de dados e organização de informação segmentada são funda

mentais para quem possui (ou deseja lançar) uma loja virtual e 

pretende explorar o s-commerce. "Nenhuma ação de relacio

namento pode ir adiante sem ferramentas de dados. Conhecer 

quem está na outra ponta da sua cadeia comercial não pode 

mais ser estatística, tem que ser real. A partir daí é possível dia

logar com suas diferentes carteiras de clientes, trabalhar com 

prospects, capitalizar oportunidades e recuperar tantos outros 

clientes por meio de experiências positivas com sua marca", diz. 

F-COMMERCE 

Inserido no contexto do social commerce, outro conceito em 

voga na web é o f-commerce, que nada mais é do que o comér

cio eletrônico utilizando-se da mais popular rede social do 

mundo, o Facebook. "As principais vantagens de possuir uma 

loja no FB estão em aproveitar o volume imenso de tráfego 

desse site e as facilidades que ele propicia de compartilha

mento e geração de conteúdo, fomentando um excelente virai. 

Também dá para sabermos quantas pessoas estão gostando 

de cada produto e utilizar essa informação nas estratégias de 

venda ou de agrupamento de clientes por interesses comuns", 

comenta Rodrigo Maruxo. 

Para Marcelo Goberto, consultor de e-commerce e autor do 

blog Mundo Ecommerce (www.mundoecommerce.com.br), ter 

mais esse canal de vendas é ampliar as possibilidades de visibili

dade e, por consequência, aumentar o número de conversões de 

vendas. "As principais dicas para o f-commerce são: desenvolver 

ofertas exclusivas para o canal, criar promoções participativas, 

fazendo com que a empresa ganhe visibilidade, de forma a rece

ber incentivos dos próprios usuários", orienta. 

De acordo com Cecília Bergman, a maior vantagem é a faci

lidade pela aproximação em termos de ambiente, integrando 

todas as funcionalidades de compartilhamento que o Facebook 

oferece aos usuários. "É capturar a atenção e a participação do 

consumidor na hora em que ele está predisposto a compartilhar 

com sua rede. Lida com aquela necessidade básica social da acei

tação pelo grupo - se meus amigos curtiram esse produto, com 

certeza vou curtir também e comprar, e vice-versa - básico e efi

ciente", afirma. 

B-COMMERCE 
Outro conceito presente no comércio eletrônico e que tem liga

ção com o s-commerce é o b-commerce, que, em sua síntese pura, 

é permitir que todo conteúdo gerado para um blog contenha fer

ramentas para auxiliar na efetuação de compras, de acordo com 

post publicado no Mundo Ecommerce (migre.me/4idFd) Marcelo 

Goberto explica o diferencial dos blogs no contexto do social 

commerce. 

"Os blogs com audiência estabelecida já contêm um público 

cativo e único. Um post bem elaborado, em que a resenha/análise 

seja importante e, principalmente, de qualidade, poderá incenti

var seus leitores ao interesse da compra. A taxa de conversão, 

nesse caso, poderá ser bem maior que qualquer outro canal utili

zado, sendo o "custo x benefício' final mais atrativo", diz. 

Para Mauricio Salvador, os blogs têm licença poética na produ

ção de conteúdos para uma loja virtual. Neles, pode-se escrever 

sobre tudo, não só as características técnicas dos produtos, que é 

o que acontece na loja virtual. "Lojas que vendem cámeras digi

tais, por exemplo, podem escrever sobre viagens; lojas de eletro

domésticos podem escrever sobre receitas de pratos, e por aí vai. 

Mas, deve-se tomar cuidado para não misturar demais o editorial 

com o publicitário. Se o consumidor sentir que está sendo enga

nado por determinado texto, foto ou vídeo, a coisa pode ficar feia. 

Na internet, sente-se cheiro de fraude de longe. O que deve ser 

feito é dar ferramentas para que os conteúdos do blog sejam com

partilhados com facilidade, com apenas um clique", adverte. 

E O TWITTER? 
Enganam-se aqueles que pensam que o Twitter é desprezível 

em relação às práticas de se fazer comércio eletrônico. Apesar 

da efetividade do microblog ser mais baixa que a do Facebook. 

por exemplo, ele é capaz de disseminar informações e incenti

var a divulgação de pessoa para pessoa de maneira rápida, atin

gindo um grande número de potenciais clientes de forma muito 

simples. "O Twitter pode ser muito bem utilizado, estimulando 

a transmissão de campanhas e dicas para seu públlco-alvo. O 

importante é saber diferenciar quem são seus seguidores poten

ciais consumidores e quem são aqueles que seguem apenas 

para participar de promoções ou utilizaram algum método para 

"SE O CONSUMIDOR 
SENTIR QUE ESTÁ 
SENDO ENGANADO POR 
DETERMINADO TEXTO, 
FOTO OU VÍDEO, A COISA 
PODE FICAR FEIA. NA 
INTERNET, SENTE-SE 
CHEIRO DE FRAUDE DE 
LONGE 
Mauricio Salvador 
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adicionar automaticamente seguidores (esse último recurso não 

deve ser utilizado pelas empresas)", orienta Thiago Nascimento. 

Segundo Cecília Bergman, há de se ter muito cuidado com o 

uso das ferramentas sociais e suas características e poder. Cada 

uma tem seu propósito e seu limite de atuação. "Cuidado, não 

faça do Twitter uma ferramenta de vendas. Não tente fazer 'jabá' 

o tempo todo no microblog, pois cansa, satura e acaba por surtir 

efeitos negativos. Nesse canal, transitam milhões de pequenas 

impressões, comentários esparsos, notícias imediatas. Acho inte

ressante lançar no Twitter promoções rápidas, oportunidades 

momentâneas, dicas interessantes. Monitorar o que se discute no 

site é importante, sem dúvida, mas ali pode ser apenas o princípio 

de uma interação por outro canal de relacionamento", aponta. 

TENDÊNCIAS? O QUE AINDA PODE SER MAIS EXPLORADO? 
Recentemente, o Facebook lançou um serviço de ofer

tas (Deals) para competir com o Groupon e o LivingSocial. 

Tratando-se das redes sociais e do meio digital, é previsível que 

outras ideias apareçam nos próximos meses. Falando sobre 

s-commerce, será que existe algo em que as empresas ainda não 

prestaram a devida atenção? Para Thiago Nascimento, um ponto 

que ainda foi pouco explorado é a interação mundo real e digi

tal. "Hoje, o que temos de serviços na maioria das vezes são esses 

modelos de georreferência, porém eles exploram pouco toda a 

capacidade que o digital tem a oferecer somado com a vida nor

mal das pessoas fora do âmbito de lojas virtuais." 

Cecília Bergman sente falta de uma articulação na área de 

recompensa baseada em geolocalização e relacionamento no 

Brasil. "Seria uma boa oportunidade para interagir com os consu

midores em tempo real, convidá-los a uma experiência de uso, 

fidelizar e dar recompensas por isso. Essa prática já se tornou 

comum nos Estados Unidos (Foursquare Special, Gowalla), mas, 

aqui no Brasil, ainda é incipiente", diz. 

Para Mauricio Salvador, a maioria das empresas ainda não 

acordou para o poder dos dispositivos móveis. "Grande parte das 

pessoas acessa as redes sociais por meio de celulares e tablets. 

Ter presença nesses dispositivos é fundamental e os primeiros 

que conquistarem espaço ali serão vistos como inovadores e 

pioneiros. Não basta mostrar banners próprios para celulares, 

é preciso explorar a diferença de linguagem e tecnologia que o 

canal exige. Creio que a partir dessa segunda metade de 2011 o 

m-commerce entrará em uma curva ascendente", aposta 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 85, p. 110-114, jul./ago. 2010.




