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Novas fanpages invadem as plataformas 
de marketing digital dos anunciantes 
brasileiros interessados em atrair uma 
legião de fãs virtuais para suas marcas 

© FERNANDO HAUSSER 

Preste a t e n ç ã o no que diz Kumiko Hidaka, geren-
te global de comunicações do Facebook: "A fanpage é 
uma ferramenta de marketing que permite às marcas se 
comunicar e se envolver com seus fãs ao mesmo tempo 
em que podem coletar feedback deles. Por ser comple
tamente gratuita, torna-se útil a todos, desde um negó
cio pequeno até uma grande empresa. Qualquer um 
hoje é capaz de tirar proveito das características do pro
duto". Simples e direta, a mensagem traduz as razões 
que fazem do Facebook o ponto alto dos meios sociais 
na atualidade. No mundo empresarial, essas páginas 
criadas para as pessoas "curtirem" as marcas ocupam 
lugar de destaque no planejamento de marketing dos 
anunciantes interessados em conquistar a lealdade dos 
internautas. 
No final de julho, por exemplo, a Danette, marca de so
bremesas lácteas da Danone, deu início à promoção 
"Missão Irresistível Danette", exclusiva aos usuários do 
Facebook. Maior investimento em mídias sociais da Da-

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
.



A Danette, marca de sobremesas lácteas da Danone, deu in íc io à p r o m o ç ã o "Missão 
Irresistível Danette", exclusiva aos u s u á r i o s do Facebook 

none em 2011, a iniciativa marcará durante um mês a 
volta do produto à mídia após oito anos desde a sua úl
tima campanha. Explica Cecília Bottai, gerente de mar
keting da marca: "Depois de analisar o comportamento 
dos consumidores, Danette concentrou sua presença 
digital no Facebook. Atualmente, todo o conteúdo da 
marca encontra-se em uma fanpage na rede social, na 
qual os usuários podem interagir, checar receitas sabo
rosas e compartilhar suas experiên
cias de consumo do produto". Para 
participar da promoção, o internauta 
deve se tornar um fã da marca no Fa
cebook e aceitar o aplicativo. 
Um ranking divulgado recentemente 
pela agência Fbiz apontou quais são 
as fanpages brasileiras com maior 
número de fãs nas redes sociais. 
Até o fechamento desta edição, as 
dez primeiras colocações eram ocu
padas por Ronaldinho, Facebook, 
Luciano Huck, Corinthians, Flamen
go, Peixe Urbano, São Paulo Futebol 
Clube, L'Oréal Paris Brasil, Guaraná 
Antarctica e Folha de S.Paulo. (Ver 
ranking na página 28) 
Segundo o levantamento, o Brasil 
conta com mais de 500 empresas in
teragindo com os consumidores por 
meio dessa ferramenta. "As marcas 

têm investido cada vez mais nessa 
plataforma. A expectativa é que esse 
número passe de centenas a milhares 
no próximo ano", assegura Roberto 
Grosman, sócio e responsável por ca
nais e engajamento da Fbiz. A pesqui
sa mostra ainda que as empresas do 
segmento de bens de consumo são as 
que recebem maior reconhecimento 
dos brasileiros. 

Analisando tanto o cenário interna
cional quanto o local, Grosman lis
tou três tipos diferentes de páginas 
virtuais. No primeiro, a marca forte 
faz com que as pessoas queiram as
sociar sua imagem a ela. Coca-Cola 
e Apple se enquadram nessa catego
ria. O segundo tipo, por sua vez, são 
páginas que oferecem alguma vanta
gem para o usuário, como concursos 
culturais, amostras e promoções. Por 
último, a terceira categoria engloba 

plataformas focadas em conteúdo, gerando discussão 
e debate sobre determinados temas. No Brasil, as que 
mais fazem sucesso são aquelas que usam estratégias 
para conceder benefícios, como Peixe Urbano e Priva -
lia. O comportamento difere do que ocorre no exterior, 
onde páginas de conteúdo são mais frequentes, justa

mente pelo fato de o Facebook já 
estar consolidado. Isso coloca em 
evidência algumas marcas, como 
a Coca-Cola. De acordo com o site 
Socialbakers, a marca tem a fanpa
ge mais popular do mundo, com 
mais de 32 milhões de fãs. Disney 
e Starbucks completam o pódio vir
tual. Por aqui, Grosman cita Nike 
e Guaraná Antarctica como duas 
marcas que investem cifras consi
deráveis na geração de promoção e 
conteúdo para a internet. 
Criada em novembro de 2010, a 
fanpage de Guaraná Antarctica tinha 
até o final de julho mais de 510 m i l 
fãs. Apenas no Carnaval deste ano, 
chegou a ganhar, durante os quatro 
dias de folia, mais de 50 mi l fãs. Na 
ocasião, a marca transmitiu ao vivo 
os blocos da cantora Claudia Leitte, 
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garota propaganda do guaraná desde 
2008. Além disso, para comemorar 
o Dia das Mães deste ano, a marca 
preparou uma ação inusitada para 
os jovens que já passaram pela situ
ação de ter que ensinar a mãe a usar 
a internet. Disponibilizada na fanpage 
em 14 videoaulas e estrelada pelo re
pórter Rafael Cortez e pelo vlogger 
(videologger) Vagazóide, a ação en
sinava as mães a assistir a vídeos e 
compartilhar fotos nas redes sociais. 
"Esse tipo de plataforma depende 
menos de grandes ações , e mais de 
conversa com o usuário. E a ideia é 
justamente estreitar o relacionamento 
com os consumidores", explica Ser
gio Esteves, gerente de marketing de 
Guaraná Antarctica. "Trata-se de uma 
ferramenta de marketing importante, 
mas não única, até porque cada pla
taforma tem seu objetivo", diz ele, acrescentando que o 
foco de investimento da marca ainda é TV A opinião é 
compartilhada por Grosman: "A fanpage pode ser uma 
parte importante da estratégia por ter a capacidade de 
fidelizar os consumidores da marca. Não é necessaria
mente a melhor plataforma para gerar awareness, mas 
sim para a prática de relacionamento", ressalta. 
Ações inusitadas também fazem 
parte do plano de marketing digital 
da Oral-B neste tipo de rede social, 
que já conta com mais de 330 m i l 
seguidores. Desde o lançamen
to da plataforma, no começo de 
março, a empresa tem promovido 
a distribuição de amostras, além 
de uma ferramenta para o usuário 
convidar um amigo a pedir amos
tras e uma série de conteúdos 
postados no mural. Recentemen
te, a empresa lançou o concurso 
"Desafio Oral-B deixando de boca 
aberta!", com a participação de 
Isis Valverde e Cauã Reymond, 
embaixadores da marca, e seus 
respectivos dentistas. No desafio, 
eles se disfarçaram de assistentes 
de dentista durante o atendimento 
de pacientes em consultórios mó

veis nas ruas do Rio de Janeiro. Para os mternautas, a 
empresa lançou o desafio para que eles opinassem qual 
dos dois famosos levou mais tempo para ser reconheci
do. Os vídeos foram postados na fanpage da marca e a 
disputa aconteceu em quatro etapas. O palpite exato ou 
o que se aproximou mais do tempo levado na identifica
ção dos atores ganhou um íPod Nano e um kit Oral-B. 
"A campanha multiplataforma de Oral-B impactou no

vos consumidores, que passaram a 
conhecer mais sobre a marca e pu
deram experimentar o creme dental 
Oral-B Pro-saúde, por meio da ação 
de distribuição de amostras grátis", 
afirma Marina Mizumoto, gerente de 
comunicação da P&G. "As platafor
mas sociais tornaram-se muito im
portantes para a Oral-B. Passamos a 
nos relacionar de maneira mais direta 
com nossos consumidores, o que nos 
ajuda a entendê-los melhor." 
A fórmula para uma fanpage atrair a 
atenção do usuário é oferecer conteú
dos, promoções e atividades inte
rativas relevantes para o ínternau-
ta. Grosman, da Ebiz, acredita que, 
nesse processo, há duas fases. "Na 
primeira, você precisa ter uma estra
tégia de captação relevante de pro
moção ou de mídia. Já na segunda 
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etapa, é necessário prender a atenção do internauta 
por meio de conteúdo relevante e relacionamento for
te. E, muitas vezes, as empresas se esquecem desse 
segundo ponto. Se você desenvolve uma ação na inter
net, precisa mantê-la", ensina o executivo. "Até porque 
estamos falando de uma plataforma simples de usar e 
que, embora já esteja pronta, dá l iberdade para a cria
ção de conteúdo próprio - mais fácil e barato do que, 
por exemplo, gerar um site", compara Grosman, res
saltando que promoções e o uso do sistema de publ i 
cidade social são as a ç õ e s de marketing mais comuns 
nesse território atualmente. 
"O Facebook é, sem dúvida, uma grande fonte de pes
quisa e feedback de consumidores. Com os tópicos 
criados pela L'Oréal Paris, rapidamente podemos ter 
respostas de hábitos de consumo, desejos e necessi
dades de milhares de pessoas", diz Patricia Barbieri, 
diretora de mídia corporate da marca, que passou a 
investir pesado no segmento a partir de 2010. "Com a 
nossa atuação na plataforma, levamos em conta o brand 
awareness, a capacidade de um potencial comprador 
reconhecer que uma marca é membro de determinada 
categoria de produtos." 
Segundo Patrícia, a empresa optou, em termos de es
tratégia, por esse tipo de ação em função do comporta
mento de suas consumidoras. "São mulheres modernas, 
antenadas com as novas tecnologias que buscam prati-
cidade e pluralidade na hora de resolver questões de 
beleza e bem-estar. Assim, com a ajuda das fanpages, 
atendemos prontamente as dúvidas de nossos seguido
res e propomos sempre tópicos atuais relacionados ao 
dia a dia deles", diz. 

S Ã O J O R G E N A R E D E ! 
Com cerca de 930 mil fãs, a fanpage do Corinthians foi lan
çada em setembro de 2010, durante a campanha República 
Popular do Corinthians, criada para celebrar o centenário 
do time. 'A estratégia atual para redes sociais é estar onde 
o torcedor estiver", explica Fabiana Motroni, gerente de mí
dias sociais da ESM, empresa responsável pelas ações de 
marketing digital do Corinthians. "Essas iniciativas são, an
tes de tudo, ações de relacionamento e conversação entre 
as marcas e seus consumidores. O que fazemos no Face
book, dianamente, é criar oportunidades e fornecer conteú
do para estimular essa conversação entre o time e seus 
torcedores. No caso do Corinthians, as fanpages dão links 
para outras plataformas e sites. Eles se comunicam entre 
si", diz. Nas interações diárias, a fanpage é abastecida com 
assuntos relacionados ao clube, como jogadores e partidas, 
temas de grande interesse e que geram oportunidades de 
pesquisa. Isso sem falar nas enquetes e promoções exclusi
vas para quem "curte" a página. Recentemente, foi realizado 
o sorteio de ingressos para a pré-estreia do filme 4X Timão 
-A conquista do tetra, do diretor Di Moretti. Nessa promo
ção virtual, os torcedores premiados não só ganharam o 
ingresso, como também puderam conhecer pessoalmente 
os ídolos do Corinthians que protagonizaram o filme, como 
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os jogadores Neto, Betão e Dinei. "Os torcedores amam 
esse tipo de ação, pois os permite fazer o que mais impor
ta para eles: estar perto do seu time de coração, dos joga
dores e da história do clube", observa Fabiana. "E, como 
toda boa ação de marketing de experiência, o resultado é 
uma grande repercussão do evento, por meio de fotos ex
clusivas dos torcedores com seus ídolos, espalhadas nas 
redes sociais. A consequência é uma imagem de marca 
positiva para o clube." 
Outro projeto do time na internet é a Catedral Virtual de São 
Jorge, uma ação integrada de comunicação em redes so
ciais e promoção de vendas. A ideia deu origem a uma ca
tedral virtual num aplicativo, de modo que o torcedor possa 
acender uma vela e escrever uma oração para São Jorge, 
santo padroeiro do time. Para tanto, é preciso ter um código 
pessoal que o torcedor ganha quando compra a camisa 3 
(grená) do Corinthians, na loja online oficial do clube. No 
entanto, qualquer um pode visitar a igreja virtual, que já teve 
um milhão de visitas. Por fim, no Dia Mundial do Rock, em 
13 de julho, foi postada na fanpage uma versão rock'n roll do 
hino do Corinthians. "Consideramos uma campanha quan
do fazemos um post que tenha curtição, interação e gere re
percussão para a marca. Trabalhamos com datas especiais, 
algo parecido com o que ocorre no varejo", diz Fabiana. Em
bora seja a marca de time mais popular do Brasil, no plano 
internacional, o Corinthians ocupa apenas a 18a colocação 
no ranking produzido pelo site português Futebol Finance. 
Em primeiro lugar aparece o Barcelona, vencedor da Copa 
dos Campeões e time do argentino Messi, que conta com 
17,8 milhões de torcedores virtuais. Fabiana explica essa di
ferença: "É uma mistura de cultura de internet versus quan
tidade de torcedores de outros times. É uma equação que 

Fabiana Motroni, gerente da ESM, r e s p o n s á v e l pelo marketing 
digital do Corinthians: "Pura a ç ã o de relacionamento entre 
o time e seus torcedores" 

envolve uma população real de torcedores, o quanto eles 
têm acesso a essa plataforma e o tempo que a marca está 
na internet. Esse conjunto é que faz o número de torcedores 
na fanpage". 
As empresas citadas não falam em números, mas todas 
dizem ter ampliado seu investimento em mídias sociais. 
Se as fanpages são tendência? Para esses entrevistados, 
elas já são realidade. Entre eles, as opiniões são diver
gentes no que se refere ao futuro desta área. "O que em
presas e agências estão buscando agora é como mone-
tizar o uso desses espaços e das interações nas redes 
sociais que deve, acima de tudo, levar em consideração 
a natureza essencial da rede social, de relacionamento 
entre pessoas e marcas", diz Fabiana, da ESM. "Outro 
passo importante é a evolução do Social CRM, por meio 
da integração dos dados do cliente entre as diversas pla

taformas das quais ele participa." 
Grosman, da Fbiz, por sua vez, acredita que 
poucas são as marcas que exploram todas 
as possibilidades da plataforma. "Por isso, o 
meio tende a se tornar mais central na estra
tégia de comunicação e relacionamento das 
marcas. Surgirão outras plataformas, como 
o Google+, que se mostra um concorren
te interessante, apesar de ter sido lançado 
há poucas semanas", destaca. "Tudo isso 
nos permite entender cada vez mais o que e 
como o consumidor pensa. Com isso, além de 
comprar audiência, o mercado agora cria au
diência, o que gera mais proximidade com o 
público. Nesse cenáno, o próximo passo será 
a maior presença das marcas no mobile mar
keting", finaliza Patricia, da L'Oréal. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 463, p. 24-29, ago. 2011.




