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REDE SOCIAL

Facebook Brasil está apenas começando
Crescimento do faturamento acompanha ritmo de expansão da base de usuários no País, que já chega a 25 milhões

Por LENA CASTELLÓN lcastellon@grupomm.com.br

Desde fevereiro, quando Alexandre 
Hoha gen foi anunciado como vi ce-

presidente do Facebook na América La-
tina, deixando a mesma função que ocu-
pava no Google, o mercado aguardava a 
notícia da abertura o� cial do escritório 

social ad (anúncios) e sponsor stories 
(ou histórias patrocinadas). No segundo 
modelo, a rede de amigos é utilizada pa-
ra promover a marca (as pessoas podem 
ver que empresas seu grupo de amigos 
estão curtindo). As cobranças podem ser 
por CPM ou por CPC (custo por conexão).

Para evidenciar a importância da pu-
blicidade, Hohagen citou no dia em que 
anunciou a abertura do escritório brasi-
leiro alguns cases que repercutiram no 
Facebook. Entre eles, a página da Gol Li-
nhas Aéreas, que tinha dois mil fãs e su-
biu para 200 mil em duas semanas, e a da 
L’Oréal, que está entre as mais apreciadas 
do Brasil. Hohagen comentou também 
um case da Oral-B, que uniu campanha 
off-line com uma ação na rede social, e 
o projeto Doritos Uncut, em que vídeos 
eram feitos a partir da seleção de histó-
rias contadas pelos usuários (transforma-
das em storyboards animados). 

Mesmo projetos em que o Facebook 
não foi “coautor”, como a transmissão ao 
vivo de uma partida de futebol (Barcelo-
na x Real Madrid, pela decisão da Super-
copa da Espanha), posta no ar pela pági-
na do Esporte Interativo, são bem-vindas 
(leia mais a respeito desse case à pág. 54). 
Hohagen salientou que a operação bra-
sileira tem trabalhado para deixar claro 
ao mercado o poder da mídia social e, 

da rede social no Brasil. Na semana pas-
sada, a operação teve seu début formal, 
com Hohagen atualizando a base de usuá-
rios ativos do Facebook no País. Agora, 
eles são 25 milhões (no mundo são, ao 
todo, 750 milhões). Esse número coloca 

o Brasil em oitavo lugar no ranking do So-
cial Bakers, portal que faz estatísticas da 
mídia social em várias partes do mundo.

Mais do que ultrapassar a França em 
número de usuários, a base brasileira do 
Facebook merece destaque pela veloci-
dade da expansão. Em julho do ano pas-
sado, eram seis milhões de usuários. Ou 
seja, nesse período, cerca de 20 milhões 
de brasileiros passaram a navegar pelo 
site. Uma parte importante desse avan-
ço se deu no primeiro trimestre de 2011. 
Hohagen credita parte do aumento da 
base ao filme A Rede Social, que entrou 
em cartaz por aqui em dezembro e pro-
moveu, ainda que indiretamente, o Fa-
cebook no País. De acordo com o Social 
Bakers, o crescimento no Brasil nos seis 
últimos meses foi de 91,52%.

A expansão da rede envolve outras me-
tas. Assim como o número de usuários ati-
vos se amplia de modo acelerado, a expec-
tativa é de que também sigam esse ritmo 
os investimentos publicitários no Face-
book Brasil. Um dos objetivos da equipe 
em construção — o escritório conta com 
16 pessoas até o momento — é tornar as 
marcas mais sociais. 

Para viabilizar esse plano, o Facebook 
está se aproximando mais de agências e 
anunciantes. Desde que assumiu o pos-
to, Hohagen já fez 30 apresentações pa-
ra empresas e agências como DM9DDB e 
Fbiz para mostrar o que se pode fazer na 
mídia social. “Há um interesse grande do 
mercado publicitário, que está olhando 
mais para o Facebook de maneira estra-
tégica. O faturamento está aumentando 
bastante também”, disse Hohagen. 

Segundo Roberto Grosman, sócio da 
Fbiz, que desenvolveu um ranking de 
fanpages brasileiras, haverá, sim, um im-
portante impulso nos negócios envolven-
do a rede e as marcas. “A base de usuários 
já aumentou bastante, mas os anuncian-
tes têm ainda mais espaço para crescer”, 
afirmou. Responsável pela área de mídia 
e redes sociais (ou canais e engajamen-
tos, na nomenclatura usada na agência), 
Grosman calcula que existam em torno 
de 300 marcas com trabalho ativo no Fa-
cebook — a lista de empresas bate os 700, 
porém nessa lista estão desde as filiais de 
multinacionais até escritórios de advoca-
cia (confira as marcas que mais se desta-
cam em quadro ao lado).

Receita para faturar
O faturamento do Facebook Brasil ga-

nhará força por meio da publicidade e de 
parcerias como as feitas com a telefonia 
móvel, com aplicativos que facilitam o 
engajamento dos usuários com a rede — 
a TIM, por exemplo, tem uma aplicação 
java que permite que seus clientes aces-
sem o Facebook por meio de qualquer 
aparelho. A conexão viabilizada pelos ce-
lulares, aliás, ajudou a ampliar a base de 
usuários brasileiros.

No caso da publicidade, há dois forma-
tos básicos para as marcas explorarem: 

Top de 
marcas curtidas

As fanpages se aplicam de jogadores 
de futebol, como Ronaldinho, 
a plataformas de e-commerce, 
de grupos de mídia a anunciantes. Na 
lista abaixo estão algumas das marcas 
de produtos que receberam mais likes 
no Facebook Brasil:

Marca Fãs*

L’Oréal 677 mil

Guaraná Antarctica 640 mil

Smirnoff 507 mil

Nike Futebol 417 mil

Oral-B 334 mil

*número aproximado

Fonte: Fbiz
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sobretudo, a necessidade de se implan-
tar projetos que engajem o público. “Os 
profissionais de marketing precisam sair 
da era das impressões para entrar na das 
expressões”, comentou. Esse pensamen-
to faz parte da estratégia global. Segundo 
Hohagen, a rede busca meios de estimu-
lar a criatividade. Para isso, surgiu o Fa-
cebook Studio, no qual agências podem 
divulgar cases bem-sucedidos, e foi con-
tratado, em maio, Mark D’Arcy, ex-execu-
tivo da Time Warner, como diretor global 
de soluções criativas. 

marcas curtidasmarcas curtidas
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