
ada vez mais populares, as redes 

sociais se transformaram numa 

plataforma de marketing online 

estratégica para as empresas. O 

motivo: garantem contato direto 

com o público-alvo e ainda ge-

ram mídia espontânea. Tudo via 

web. Atentos ao retorno dessa interação, que vai de maior 

reconhecimento e valorização da imagem à fidelização de 

clientes, muitos supermercados decidiram criar seus perfis 

e fan pages naqueles que hoje são considerados os portais 

de mídia social mais populares no País: Orkut, Facebook, 

Os fabricantes de bens 
de consumo começam a 
invadir as redes sociais. 
E a boa notícia é que o 

varejo pode ganhar 
com essa iniciativa, 
beneficiando-se de 

ações bem-sucedidas 
da indústria. Parcerias 

com esses fornecedores 
podem trazer 

vantagens, como 
aumento de vendas, e 

principalmente 
valorização da imagem 

da loja. Saiba mais. 
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Twitter. A essa lista também pode 

ser somado o YouTube. 

As indústrias de bens de con-

sumo também estão invadindo 

esse novo canal de marketing 

viral. Segundo Ricardo 

Pomeranz, presidente 

da Rapp Digital Brasil, 

hoje os fabricantes na-

cionais já investem de 

4% a 5% da verba pu-

blicitária em ações nas 

redes sociais. No ano 

passado, o percentual 

era bem menor. "A ten-

dência é de aumento, 

porque é um negócio 

promissor", avalia Po-

meranz. E o mais importante: o 

autosserviço começa a perceber 

que também pode se beneficiar 

dos resultados dessa estratégia 

adotada pelos seus fornecedores. 

Entre os benefícios, estão au-

mento de vendas e conquista de 

novos clientes. Ricardo Pasto-

re, professor e coordenador do 

Núcleo de Estudos do Varejo da 

ESPM (Escola Superior de Propa-

ganda e Marketing), explica que 

há duas maneiras de alcançar essas vantagens: uma 

é explorar as ações bem-sucedidas e outra é de-

senvolver, sempre em parceria com os fabricantes, 

campanhas específicas para a loja. 

"Mas, antes de adotar qualquer medida, é neces-

sário entender quais as necessidades dos clientes do 

supermercado e as tendências de mercado, porque 

não adianta criar ou apostar numa campanha em 

parceria com a indústria se a proposta, o tema, o 

produto ou a marca em questão não têm a ver com 

o público da loja", explica Pastore. 

Hoje, por exemplo, as ações de marketing que 

mais fazem sucesso nas redes sociais e podem ser 

exploradas pelas empresas do setor junto com os 

fornecedores são as relacionadas a lançamentos de 

novos produtos e distribuição de prêmios, além 

de descontos nas lojas. O que também está em alta 

são campanhas que deixam clara a preocupação 

da empresa com questões socio-ambientais. 

WALMART APOSTA EM PARCERIA 
SUSTENTÁVEL 

Com seu projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta, 

o Walmart Brasil foi uma das primeiras empresas 

do setor a estabelecer parcerias com os fabricantes 

para criar uma ação específica nas redes sociais, ba-

seada no tema do momento: sustentabilidade. 

O objetivo da gigante foi garantir produtos com-
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provadamente sustentáveis nas 

prateleiras de suas bandeiras em 

todo o País. Para isso, os fabri-

cantes escolhidos para a parceria 

tiveram que aceitar o desafio de 

avaliar o próprio negócio em bus-

ca de oportunidades de reduzir 

os impactos ambientais no ciclo 

de vida de um de seus produtos. 

Entre as indústrias integrantes do 

projeto, estão Nestlé, Unilever, 

3M, J&J, Pepsico e Cola Cola. 

A Unilever, por exemplo, de-

senvolveu o amaciante Comfort 

concentrado, cuja emba-

lagem 75% menor do que 

a da versão tradicional ga-

rante economia no uso de 

matéria-prima e de recur-

sos naturais na produção. 

O resultado é um produto 

cerca de 20% mais bara-

to para o consumidor, na 

comparação com a outra 

versão. E não para por aí. 

Sua fórmula concentrada 

faz com que 500 ml do 

produto tenha um rendimento 

igual ao da embalagem de 2 litros 

do item tradicional. 

Já a Pepsico lançou o Toddy or-

gânico fabricado com açúcar e ca-

cau sem utilização de agrotóxicos 

na produção. Além de não agredir 

o meio ambiente com defensivos 

agrícolas na plantação, o produto 

possui um rótulo feito com papel 

100% reciclado, que leva o certifi-

cado FSC, fornecido pelo Conse-

lho Brasileiro de Manejo Florestal. 

Todas essas informações fo-

ram compiladas em vários vídeos 

- que têm menos de dois minutos 

A exposição 
das marcas nas 
redes sociais faz 

com que elas 
tenham maior 
interatividade 

com o seu 
público-alvo 
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DESCONTO E ATRATIVO 
DE AÇÃO DO GPA 

Para construir o portal Marcas 

Recomendadas (www.marcasreco-

mendadas.com.br), o GPA (Gru-

po Pão de Açúcar) fez parcerias 

com vários fornecedores. Quem 

acessa diariamente o site pode ga-

nhar descontos na compra de pro-

dutos disponíveis em alguma ban-

deira do Grupo. Os internautas 

também participam de concursos 

culturais e se mantêm informa-

dos sobre lançamentos, dicas, re-

ceitas e as últimas campanhas das 

marcas parceiras da ação. Todo o 

conteúdo também é divulgado nas 

redes sociais onde os fabricantes 

mantêm perfis, caso do Facebook, 

Twitter e Orkut. 

De acordo com o GPA, um número considerável 

de acessos ao portal vem das redes sociais. Para se 

ter idéia, 25% dos consumidores que entram nos si-

tes imprimem cupons de descontos, que vão de 5% 

a 30%. Eles podem ser trocados nas lojas do Extra e 

do Pão de Açúcar. 

Ades, marca de bebida à base de soja da Unile-

ver, está presente no portal. Segundo Joana Fleury, 

gerente de marketing da marca, a divulgação nas 

redes sociais permitiu à empresa estabelecer uma 

relação mais próxima não apenas com os consu-

midores, mas também com os supermercadistas. 

"Com isso, fica cada vez mais fácil manter um di-

álogo coerente com nosso público, bem diferente 

daquele modelo antigo de marketing pelo qual as 

marcas só despejavam informação e torciam para 

que o público-alvo entendesse", diz a executiva. 

DE OLHO NOS COMENTÁRIOS 

Para explorar uma ação do fornecedor que já está em 

andamento é imprescindível manter-se informado 

sobre seus resultados antes de estabelecer qualquer 

parceria. "Isso porque, ao aproveitar o conteúdo das 

redes sociais de uma marca, a imagem do supermer-

cado automaticamente se conecta a ela. Então, caso 

a ação repercuta de forma negativa, não é apenas a 

imagem do fornecedor que será afetada, mas a da 

loja também. A dica é ficar atento e evitar campa-
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nhas que tenham algum risco de 

não dar certo", destaca Ricardo 

Pastore, da ESPM. 

O segredo para não apostar 

numa ação de resultado duvido-

so é acompanhar diariamente os 

perfis das marcas em todos os 

canais de mídia social. "O super-

mercadista deve ter certeza de 

que os comentários tecidos pelos 

usuários das redes são positivos. 

Se não forem, o melhor é buscar 

parceria com outro fornecedor", 

alerta Faria, da BSP. 

Para ele, além das 

campanhas, também 

deve ser avaliado 

o desempenho dos 

serviços prestados 

aos usuários, como 

o de atendimento ao 

cliente (SAC). Nesse 

caso, a qualidade e a 

rapidez de retorno 

contam a favor, e o 

nível de atualizações dos perfis 

também", diz o especialista. 

Entre as melhores ações para 

serem exploradas, estão as de 

lançamentos. Em conjunto com 

o fabricante, deve-se avaliar a 

possibilidade de divulgar que 

os novos produtos já podem ser 

encontrados no supermercado. 

Oferecer preços promocionais 

vinculados a um concurso cultu-

ral, por exemplo, também pode 

ser interessante. 

Como o supermercadista deve 

ter percebido, pegar uma carona 

nas iniciativas bem-sucedidas de 

seus fornecedores nas redes so-

ciais ou criar campanhas especí-

ficas não chega a ser algo complexo. E o resultado 

pode ser animador. Então, um primeiro passo para 

não perder o bonde é começar a navegar pelo Face-

book, Orkut, Twitter e YouTube, entre outros, para 

identificar os melhores parceiros de marekting vi-

ral. As redes sociais estão à sua espera. SM 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 42, n. 7, p. 75-82, jul. 2011.




