
Passado um pouco da euforia e do oba-oba 
em torno da adoção das mídias sociais 
pelas empresas, já é possível ter acesso a 
dados e pesquisas que avaliam com serie
dade o resultado dos esforços realizados 
até aqui. O Brand Science Institute (BSI), 
por exemplo, avaliou o trabalho de clientes 
e agências europeias e chegou a números 
alarmantes, ao concluir que 87% das ações 
de mídias sociais falham, enquanto 7% das 
agências respondem por 89% das campa
nhas bem-sucedidas. Em um ano em que 
quatro em cinco marcas pretendem apos
tar na web social, é importante entender o 
que está dando errado, para então corrigir. 

Nesse cenário, duas palavras se destaca
ram como solução: integração e escala. Mas 
qual é a real importância dessas palavras? 
Já ficou claro que as mídias sociais podem 
ser usadas nas mais diferentes áreas das 
empresas, como pesquisa e desenvolvi
mento, design, marketing, vendas, recursos 
humanos e suporte. Com a dinâmica típica 
da web aliada à competitividade cada vez 
maior dos mercados, é fundamental errar o 
menos possível, encontrar rápido as melho
res práticas, comparti lhar o aprendizado de 
forma eficaz e levá-lo aos diferentes setores 
da corporação, com as devidas adaptações. 

Infelizmente, as empresas ainda têm um 
longo caminho a percorrer para integrar e 
dar escala a seus projetos. O BSI mostra que 

19% das corporações têm uma estratégia 
clara de mídias sociais, e que apenas 16% 
possuem um direcionamento que abranja 
toda a organização. Outro obstáculo é o porte 
das empresas. Ficou claro nos dados do estu
do e na palavra dos palestrantes que, quanto 
maior a companhia e mais intermediários 
existirem, maior a dificuldade de se integrar 
mídias sociais em suas áreas. Sintonizar os 
diferentes departamentos e fornecedores é 
um desafio extra, considerando que apenas 
19% das corporações sabem trabalhar com 
agências especializadas. Como resultado, 
9 1 % dos orçamentos são alocados de forma 
equivocada. As agências também apresen
tam diversos problemas, considerando que 
79% dos projetos não têm políticas de mode
ração e insignificantes 4% comparti lham as 
melhores práticas internamente. 

Se conseguir êxito já é difícil, replicá-lo 
nas empresas é mais complicado: apenas 
uma em cada 50 iniciativas de mídias sociais 
é escalável. A questão se complica quando os 
números do BSI também indicam que a pr i 
mária necessidade de se definir estratégias e 
medir resultados, amplamente discutida, se
gue longe de acontecer na prática. O instituto 
revela que 70% das empresas ainda não de
finem objetivos de negócios em suas ações. 

Para mostrar que é possível integrar e am
pliar a escala dos projetos, gostaria de dar o 
exemplo da Caloi, marca tradicional de bici

cletas, que não ignorou a oportunidade das 
mídias sociais. A empresa começou o traba
lho de forma modesta em 2008, com u m mo
nitoramento inicial do que era falado sobre a 
empresa nas mídias sociais, e com o passar 
do tempo foi expandindo. Em 2009, estrutu
rou os primeiros projetos-piloto com base 
nas oportunidades identificadas anterior
mente e, desde 2010, faz um planejamen
to anual de mídias sociais alinhado com a 
estratégia de produtos, ações institucionais 
e marketing. O monitoramento continua 
sendo feito diariamente, e seus resultados 
são levados ao SAC, que ajuda a resolver pro
blemas e a responder dúvidas identificadas. 
O site foi totalmente reconstruído de acordo 
com as exigências das mídias sociais. A em
presa também apoia a moderação de uma 
comunidade ativa sobre a marca no Orkut. 
O êxito dos projetos levou à contratação de 
profissionais e agências especializadas para 
reforçar as iniciativas internas e externas de 
mídias sociais. Certamente, ainda há passos 
a serem dados, mas o interessante é que eles 
têm sido dados de forma consistente e alcan
çado cada vez mais áreas da empresa. 

Com isso, fica clara a importância de 
escolher bem as agências, perseguir obje
tivos, integrar e dar escala aos esforços. O 
caminho para o sucesso em mídias sociais 
existe, mas ainda poucos se mostram capa
zes de percorrê-lo. • • 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 31, p. 80, ago. 2011.




