
C
om o lançamento do 
Google+, projeto que, 
de acordo com a 
gigante da web, seria 
uma nova proposição 
de rede social, as 

corporações e agências digitais 
começam a avaliar suas estratégias 
de atuação nas redes sociais, 
utilizando a nova ferramenta. Segundo 
o gerente de produto de Google+, 
Christian Oestlien: "a plataforma no 
momento não é construída para 
business, mas queremos ajudar as 
empresas a construir relacionamentos 
de longo prazo com os clientes", 
comenta o executivo. 

Segundo ele, a versão inicial do 
Google+ para empresas é esperada 
para os próximos meses, com perfis 
de empresas e marcas. Esse será o 
resultado de testes feitos com 
empresas que já se inscreveram e 

enviaram e-mails ao Google pedindo 
para testar a criação de seus perfis de 
negócios na rede. "São tantos os 
candidatos qualificados que 
manifestaram interesse em ter perfis 
de negócios que encaramos isso 
como prioridade", revela, ao dizer que, 
enquanto a empresa não disponibiliza 
a versão para empresas, a equipe 
pede para as organizações não 
criarem perfis de negócios na rede 
Google+ usando perfis regulares. 

E qual a expectativa do mercado? 
"Tenho sentimentos paradoxais. Acho 
que é uma baita iniciativa, que traz 
boas perspectivas. Tivemos o Orkut, 
que é deles e é uma plataforma de 
experimentação que tem muito 
sucesso no Brasil. O Google+ vai 
além do Facebook ao oferecer novas 
abordagens. Mas sou um pouco 
cético porque o Google investiu em 
melhorias no Orkut e não sei se eles 
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vão e como vão migrar a grande base 
de brasileiros do Orkut para o 
Google+", aponta Paulo Sanna, vice-
presidente de criação da Wunderman, 
braço digital do Grupo Newconn. 

O executivo lembra ainda que a 
discussão sobre o trabalho das 
corporações e suas marcas, já 
presente no Orkut e no Facebook, 
ainda não faz parte do Google+, 
apesar dos avanços junto aos 
internautas como a grande 
segmentação de relacionamentos 
proposta pelo projeto. E faz um alerta: 
"não sei se o mercado brasileiro 
comporta três redes sociais de peso". 
Vide o fracasso recente do MySpace, 
sepultado no mundo pelo Facebook. 

Mais otimista, Max Petrucci, 
sócio fundador da agência digital 
Garage Interactive Marketing, 
acredita que o Google+ pode mudar 
a dinâmica das redes sociais no 
mundo e mesmo no Brasil. "As 
formas de utilização das redes 
sociais são complementares 
atualmente, seja Orkut, Facebook ou 
mesmo Twitter. Pode ser que ele 
mude a forma de relacionamento e 
mesmo compra de mídias", projeta. 

O desafio no Brasil, como Sanna 
colocou e Petrucci enfatiza, é 
mesmo o da migração que a gigante 
precisa fazer em algum momento 
dos usuários do Orkut para o 
Google+. "Não será um processo 
fácil. Nosso país é muito suscetível 
ao uso das redes sociais e o Orkut, 
por acaso, criou um padrão para 
muita gente. É certo que hoje ele é 
para iniciantes enquanto o Facebook 
é para quem tem mais experiência 
com a ferramenta de redes sociais, 
mas ele ainda tem uma penetração 
muito alta por aqui. E o próprio 
Google+ é para os "heavy users"", 
argumenta o executivo da Garage. 

Impacto no mercado 
Diretamente na relação de 

investimento em mídia e propaganda, 
o Google+ pode ser um aríete a 
"quebrar" algumas barreiras que ainda 
existem. Em especial o ainda baixo 
investimento em canais digitais com 
os anunciantes privilegiando a 
publicidade televisiva, por exemplo. 
"Usamos ainda muito pouco os sites 
e mesmo os blogs. A compra de 
espaço e a montagem de campanhas 
ainda são orientadas a anúncios 
tradicionais", admite Petrucci. 

Vivemos uma espécie de "efeito 
Rede Globo", no qual a mesma 
concentração de anunciantes e 
verbas na "gigante do Jardim 
Botânico" atua como um muro para 
que a mídia digital avance. E isso 
inclui a publicidade virtual, onde os 
investimentos estão concentrados 
nos grandes portais. E as agências 
tradicionais parecem acomodadas 
com a situação. A Globo coloca 
metas e rebates e todos ficam 
contentes em ter esse retorno. O 
anúncio tradicional vira banner e 

pronto, em muitos casos. 
A estimativa para o Brasil, de acordo 

com a IAB, é que ao final de 2011 o 
investimento em mídia digital será de 
R$ 3,04 bilhões, ou 10% do bolo 
publicitário local. E praticamente metade 
desse total é em displays (banners, 
vídeos, selos de patrocínio, entre outros 
formatos), com um crescimento de 25% 
em relação a 2010. Já o restante é em 
links patrocinados e outros formatos. No 
entanto, a fatia ainda é pequena. Nos 
Estados Unidos 30% do bolo já é digital. 

As redes sociais e o Google+ 
podem ser um caminho para explorar 
o potencial e mesmo o gap entre o 
Brasil e os países mais desenvolvidos 
quando se fala em propaganda e em 
marketing digital. "A capacidade do 
Google gerar tráfego para qualquer 

estratégica da utilização do canal das 
mídias digitais. "As corporações mais 
evoluídas sãos as que possuem 
marcas de prestação de serviços e 
que tem o controle de sua transação. 
São as que tem mais exposição 
negativa nas redes sociais. As marcas 
mais dependentes de tevê ainda estão 
utilizando o canal de forma tática e no 
curto prazo", analisa. 

O certo é que as empresas 
locais estão muito mais devagar do 
que os usuários. O baixo 
investimento é visto como puro 
desconhecimento das redes sociais 
e mesmo falta de prioridade ou ainda 
em vício nas mídias de massa. 
"Quem pode mudar isso é o Google, 
o Facebook e mesmo a Microsoft", 
enumera Petrucci. 
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O executivo da Garage aponta 
que muitos contemporâneos dele o 
perguntam sobre como usar as redes 
sociais. "De um ano para cá esse 
contato e o questionamento 
aumentou muito. O problema é que 
ainda é algo superficial, se acaba 
contratando alguém "super jr" ou 
diretamente uma agência externa, 
sem montar uma estratégia ou 
mesmo arriscar um pouco. O 
componente de inovação 
praticamente inexiste, apesar de as 
grandes audiências já estejam nas 
redes sociais", resume. 

Cenário em evolução 
O mercado brasileiro é 

considerado conservador na forma 
como visualiza as redes sociais. 
Apesar das dezenas de casos 
interessantes de uso das redes sociais, 
o número ainda é considerado baixo. 
E quando surge algo inovador é 
preciso ressaltar a iniciativa, como no 
caso da campanha "Para Doar é só 
Falar", da Novartis e a ABTO 
(Associação Brasileira de Transplantes 
de Órgãos). Nela, a empresa 

farmacêutica fortalece sua marca de 
forma subliminar. (Veja mais no Box: 
Rede social mesmo). 

"Não existem fórmulas prontas e é 
complicado fazer ações relevantes, 
mas é preciso inovar e buscar algo 
que mexa com o DNA do produto ou 
da marca. Temos que fortalecer as 
"verdades", como falamos", garante 

"As redes abriram uma perspectiva de 
diálogo muito maior entre 
corporações e consumidores que vai 
evoluir com a presença de 
smartphones. Buscamos explorar 
todas essas possibilidades. O 
consumidor continua com os 
mesmos desejos de anos atrás, o 
que mudou é a forma como ele 

Petrucci, que a frente da Garage fez a 
campanha da Novartis e também do 
Skol Beats, entre outras. 

Sanna, da Wunderman, aponta 
que existem clientes que investem de 
forma mais estratégica, com 
diferentes abordagens de acordo com 
o canal, seja ele tradicional ou mesmo 
digital. Evoluindo na web do display-
banner a search e passando por sites 
- da marca, institucional, para 
parceiros etc - até as redes sociais. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 7, n. 71, p. 32-34, ago. 2011.




