
união entre dois dos campeões da internet, 
o comércio eletrônico e as redes sociais, 
só podia resultar em algo interessante: o 

Comércio Social (Social Commerce ou S-Commer-
ce). O comércio eletrônico continua a crescer aqui 
em terras tupiniquins num ritmo estonteante. A d i 
cionalmente, o fenômeno mundial das redes sociais 
encontrou no Brasil o seu paraíso. As redes sociais 
como o Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, blogs e 
fóruns caí ram como uma luva. Estudos dão conta de 
que o internauta brasileiro é o que gasta mais horas 
por mês em sites de relacionamento, índice muito 
maior do que em qualquer outro país. 

Com a economia em crescimento, cada vez mais 
brasileiros têm um computador conectado à internet. 
A junção era inevitável e acabou por se tornar rea
lidade. Algumas empresas já perceberam que este 
caminho deve ser trilhado o quanto antes. Até pouco 
tempo atrás, para um site ter sucesso bastava estar 
bem classificado pelo Google e aparecer na primeira 
página de uma pesquisa. Agora, só isso já não é sufi
ciente, também passou a ser importante ser "curtido" 

nas mídias sociais e ter boas avaliações. Na prática, 
funciona assim: a empresa deve criar uma conta em 
cada um dos serviços de relacionamento (Facebook 
e Twitter são os principais) e não deixar de divulgar 
suas ações comerciais e lançamentos, tanto no site 
principal da empresa como nestas mídias. Um alerta. 
Se não vai ter condições de alimentar estes sites de 
relacionamento, é melhor não começar . Se existe 
alguma coisa bem desagradável é visitar um twitter 
e verificar que a última postagem foi feita há mais de 
três meses. Parece que tudo está às moscas. 

Depois disso, cada vez que alguém gostar de algum 
produto ou achar uma informação interessante vai 
clicar no botão "curtir". E pronto. A divulgação em 
rede começou. Quanto mais seus visitantes gostarem 

do que está sendo feito, maior a divulgação, terá de 
forma eletrônica o que se chamava de divulgação 
boca a boca. 

Reputação - Especialistas garantem que a ten
dência é a de que a opinião de um comprador sobre 
determinado produto, quando publicada em um site, 
seja mais importante do que a reputação da marca do 
fabricante. O cliente moderno tem condições de fazer 
uma pesquisa com apenas alguns cliques e dá mais 
importância às criticas do que à vontade que tem de 
comprar o produto. Parece até que está domando a 
compra por impulso. Na prática, o vendedor de um 
item acaba sendo a lguém que já comprou aquele 
produto e não aquele que é contratado como vendedor 
pela empresa. E se o produto não for bom, o tempo 
de vida dele no mercado tenderá a ser bastante curto, 
pois o estrago de uma crítica negativa nas redes sociais 
pode ser devastador. 

Estudos indicam que um usuário que chega até o 
seu produto ou loja por conta de uma rede social tem 
cinco vezes mais chance de concretizar o negócio. 
Trata-se do que os especialistas estão chamando de 
Mídia Social Marketing, onde as melhores promoções 
são divulgadas primeiro no Facebook e similares, até 
mesmo para contemplar os seus seguidores. 

Não importa se você tem uma loja de fotografia, 
estúdio fotográfico ou se é um fotógrafo independente, 
nem se o seu negócio é singelo ou grandioso, o fato 
é que aproveitar esta onda que junta o seu site insti
tucional aos sites sociais poderá ser a diferença entre 
o sucesso e o fracasso do negócio. 

O comércio eletrônico está utilizando as mídias 
sociais como aliadas, já que elas permitem um contato 
mais próximo com o cliente, para identificar suas 
necessidades, esclarecer dúvidas e ampliaras chances 
de vendas. A ideia não é vender a qualquer custo, é 
fornecer o produto certo na hora certa. 

É muito provável que um concorrente já esteja 
pensando nisso. Se você não souber exatamente o 
que fazer, considere a contratação de um profissional 
especializado na área. Penso que, com o tempo, ele vai 
ser tão necessário quanto, por exemplo, um vendedor 
é em uma loja física. 

Considere que o ser humano adora uma rede 
social e não se esqueça de que, para muitos consu
midores (mais de 50% deles), este pode ser o único 
motivo para entrar diariamente na internet. 
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Text Box
Fonte: Fhox, São Paulo, ano 22, n. 146, p. 56, ago. 2011.




