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De olho no novo mercado 
A agência escolhida para a implantação das redes 
sociais do Sheraton, a Mint, especializada em comu-
nicação digital, tem entre seus principais clientes a 
Microsoft, WTC São Paulo, Philco Notebooks, Alca-
téia, Epson. A empresa ficou responsável pela cria-
ção, conteúdo e estratégias nas mídias sociais das 
quatro marcas envolvidas neste projeto: Sheraton São 
Paulo WTC, WTC Convention Center, Shopping D&D 
e WTC Tower. TUdo começou com Victor Macedo, 

atual diretor do grupo que, após dez anos atuando na 
área de promoção de eventos, decidiu ter seu próprio 
negócio, com a iniciativa de promover de forma dife-
renciada e através de diferentes ferramentas de co-
municação a imagem do cliente no seu respectivo 
mercado de atuação. 

De acordo com Victor, depois de se especializar em 
ações de PDV e marketing promocional, ele seguiu a 
tendência do mercado e resolveu expandir sua atu-
ação também para a área da comunicação digital. "É 
preciso ter o cuidado de lembrar que as redes soci-
ais são uma ferramenta adicional no planejamento de 
marketing. É preciso estar e atuar de forma ativa nas 
redes sociais após um estudo prévio da audiência 
da marca. Perguntas como 'minha audiência está em 
qual rede social?', 'onde ela interage mais?', 'sobre 
o que falam?', 'de que forma minha comunicação vai 
ser útil para este usuário?', precisam ser respondidas 
com cuidado, caso contrário os esforços dedicados a 
esta ação serão nulos", diz Victor. 

"A comunicação corporativa através das redes sociais é 

fundamentada em alguns pilares básicos como presen-

ça ativa, imediatismo, relevância e transparência" 

VICTOR MACEDO, diretor da Mint 

Relacionamento é tudo 
Presente na rede através do Twitter e do Facebook 
desde 2009, o Hotel Emiliano procura utilizar as re-
des para a disseminação de informações culturais, 
com dicas e sugestões da programação, não só da 
cidade de São Paulo. "Além disso, inserimos também 
peças de teatro e exposições de outros Estados, já 
que recebemos turistas de todo o mundo e, além de 
ações pontuais, utilizamos as redes para divulgação 
das receitas de nosso cardápio, para resolver qual-
quer possível insatisfação com hóspedes ou ainda 
captar os elogios", diz Paula Simonsen, assessora de 
imprensa do Emiliano. O hotel também está presente 
no TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo, 
que possibilita aos viajantes esquematizarem suas 
viagens reais com uma ampla variedade de opções e 
recursos de planejamento (incluindo buscas de voos, 
o TripAdvisor Mobile e o TripAdvisor Friends) e com 
lmks perfeitos para ferramentas de reserva. A ut
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RÁSCAL 
Juliana Camargo, gerente de marketing da rede Ráscal, acredita 
que as redes sociais são uma forma de ouvir, compreender, ana-
lisar e interagir com os clientes. "Na rede, conhecer os fãs, saber 
quais são os pontos fortes e fracos para aprimorar o que está bom 
e corrigir eventuais desvios é bem importante, como em qualquer 
relacionamento, mas, o desafio maior é não ser invasivo", diz ela. 
"Buscamos sempre respeitar a privacidade dos nossos clientes, 
mantendo um diálogo apenas quando somos convidados", conclui. 
Com as redes e ferramentas de geolocalização como o Foursqua-
re, é possível também saber o momento exato em que o cliente 
está em algum dos seus restaurantes. A ferramenta, cada vez mais 
disseminada nas redes, traz, segundo Juliana, uma humanização 
maior para a marca. "O carinho, a atenção, a fidelidade e a alegria 
das pessoas ao citarem o Ráscal, trouxe uma nova percepção em 
relação aos clientes. Observamos que muitos tratam o Ráscal como 
um verdadeiro amigo. Eles não vão almoçar ou jantar no Ráscal, 
mas com o Ráscal, Fazemos parte da vida deles." Juliana informa 
que "o Ráscal está presente no Twitter, Facebook, Orkut, Foursqua-
re e YouTlibe, além de redes não oficiais que foram abertas pelos 
fãs da marca e hoje são monitoradas na web". 

A partir de outubro de 2010, a idéia inicial do Ráscal era um blog. O restaurante, que já estava sendo muito 
citado nas redes sociais, acabou entrando de vez na rede para se aproximar e conhecer melhor os seus clien-
tes. "Também buscamos fornecer um conteúdo objetivo e que tenha utilidade para as pessoas. Ensinamos 
receitas, damos dicas e orientações no manejo de alimentos, harmonização com vinhos, indicamos, toda se-
mana, filmes com temas sobre culinária", fala a gerente Juliana. Adaptando a culinária do Ráscal e o mundo 
da gastronomia às redes sociais, o Ráscal pretende iniciar um segundo estágio em suas ações de marketing, 
que envolve, além de divulgação em campanhas nas redes sociais, ações promocionais. A pesquisa online é, 
com certeza, uma excelente ferramenta para aprimorar essas ações. 

A prática de acompanhar o que a concorrência está fazendo sempre existiu. As redes sociais são facilitadoras 
no acesso às informações e possuem muitas peculiaridades. "Mudanças aparecem a cada dia. Saber quais 
os erros e acertos que outras empresas, não só concorrentes, realizaram nas redes sociais é um aprendizado 
para todos", diz Juliana 
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Prato cheio para as marcas 
Por serem consideradas cada vez mais eficazes às ações de marketing, a 
nova dinâmica de tecnologia tem sido utilizada em diferentes setores. No 
setor de restaurantes, a Marketing destacou dois que utilizam as redes como 
ferramenta de marketing, por sua abrangência, rapidez no disparo de infor-
mações, além da alta possibilidade de interação: o Maísto e o Ráscal 
Para Fábio Sesiki, proprietário do restaurante Maísto, em Pinheiros (SP), a 
utilização das redes certamente tem um efeito muito positivo nos negócios: 
"O fato de você conseguir atingir, compartilhar e interagir com seu público 
de interesse em uma velocidade muito alta é o ponto mais positivo da utiliza-
ção das redes sociais como instrumento de negócio. As redes sociais aproxi-
mam o restaurante de seus clientes e tornam o relacionamento mais verda-
deiro", diz ele. Para Fábio, o maior desafio, no entanto, tem sido conseguir 
multiplicar o número de pessoas que curtem a sua página e manter esse 
crescimento por um longo tempo. "Por enquanto, os seguidores que temos 
têm se tornado fiéis ao conteúdo e ações que divulgamos e promovemos. 
Acredito que isso já seja uma boa forma de fidelização daqueles que gos-
tam do restaurante. Além disso, conseguimos captar alguns comentários e 
sugestões importantes, que usamos para criar novas ações, promoções ou 
fazer algum tipo de ajuste. É uma boa forma de mensurar tudo aquilo que 
tem sido feito", analisa. 

A beleza estratégica 
Cada empresa ou marca que quiser trabalhar com uma 
rede social, deve ter bem definido seu objetivo e o que 
pretende promover no ambiente virtual, pois as redes nada 
mais são do que outro canal de comunicação, A indústria de 
cosméticos é outro setor que tem se beneficiado do marke-
ting em redes sociais. A Risqué, líder no segmento de es-
maltes no Brasil, possui um site e uma página no Facebook. 
O lançamento da página da marca no Facebook faz parte do 

programa de participação nas redes sociais, aumentando a 
interatividade da marca com o público. Isso inclui promo-
ções, concurso cultural, sorteios etc. 
Outras conceituadas marcas como DKN£ MAC, Adidas, Uni-
lever, Nickelodeon, Nokia, Disney; Fox, Kellog's, Dove, Canal 
Boomerang e Boticário já estão ingressadas no vestuário e no 
consumo das integrantes da rede social Stardoll, que reúne 
loja virtual, clube e curso online, onde é possível levar mar-

cas e réplicas de produtos reais na forma de itens 
virtuais customizados de maneira contextualizada. 
Presente no Fàcebook, "Mtter, Flicker, YouIUbe, a 
Natura Fkces, 'nascida das paixões pela cosmética 
e pelas relações', acaba de estrear sua nova campa-
nha na rede Stardoll, e, em poucos dias, já registrou 
mais de 50 mil membros no clube virtual da linha. 
"Drata-se de um jogo online que permite que os 
membros criem a sua 'Doll' virtual para aprimorar 
as habilidades em estilo, disponibilizando itens de 
marcas do mundo real e virtual que fazem parte do 
universo da moda, beleza, decoração, celebridades, 
entretenimento e consumo", explica Marcus Imaizu-
mi, responsável pela Stardoll no país. "Em rede, a 
manifestação é totalmente espontânea e imediata, 
dando liberdade para os usuários reagirem de uma 
maneira diferente. A marca conversa com os mem-
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bros e aguarda a sua reação. Ou seja, diferente de quando 
o público vê uma propaganda na revista que não gosta, o 
impresso não dá a chance de registrar uma reação negativa 
como as redes sociais que permitem interação", diz Marcus. 
A loja virtual da categoria, com itens também virtuais, traz 
réplicas das novidades e proporciona às fãs da marca vi-
venciar a experimentação online e, assim, também estimu-
lar o consumo na vida real. Na Loja Natura Faces as usuá-
rias da Stardoll podem testar os produtos da linha na sua 
doll virtual. Para participar do game, basta criar um login, 
montar sua doll e convidar as amigas para compartilhar e 
ver quantos makes diferentes é possível criar. A Stardoll 
pode se tornar a melhor ferramenta para dar suporte e 
conseguir comunicar uma campanha que está sendo di-
vulgada em diferentes aspectos e plataformas. As mídias 
tradicionais tem que existir. A rede potencializa uma série 

de ações, é um complemento que oferece dados qualitati-
vos para análise de resultados. Já que a proposta da Star-
doll, assim como das redes sociais em geral, é socializar, 
cria-se uma abertura para troca de informações, obvia-
mente existindo um fluxo muito maior de dados. Quando 
existe um posicionamento alinhado ao interesse dos usu-
ários que a marca ou empresa quer atingir, o sucesso é 
garantido. Segundo Marcus, em uma comunidade virtual 
do mundo de jogos e da moda, o conteúdo oferecido tem 
que ser muito bacana, que valha a pena repassar a men-
sagem e que seja de total interesse das usuárias. "Se for 
só pra ganhar exposição, a reação pode ser negativa. Ifem 
que agregar informação ao entretenimento", fala Imaizumi. 
O principal desafio é conseguir cnar ferramentas que possi-
bilitem a inserção de conteúdo realmente pertinente a essa 
comunidade. Como a rede social tem mais canais de comu-
nicação, há uma dificuldade maior de analisar esses dados. 
As informações são muito maiores, muito mais qualitativas, 

não dá para tabelar. Tfemos que interpretar os dados den-
tro do contexto insendo, numa análise muito personalizada. 
Não é possível padronizar, a interação resulta em análises 
pontuais, podendo ser uma bem diferente da outra. 
A velocidade de comunicação nas redes possibilita que a 
mensagem seja passada de forma muito rápida e em perío-
do bem menor, confirmando que o viral funciona, já que os 
próprios usuários repassam para frente a informação, ilus-
trando o poder desse canal de interatividade. Mas, o que 
leva uma empresa a aderir às redes sociais? Hoje ainda, a 
maioria das empresas encara a presença das redes como 
um novo canal de marketing. Misturam os benefícios de pu-
blicidade com o real beneficio de uma rede social, que é 
bem mais interativa e qualitativa 

O impacto da qualidade 
nas redes 
É neste contexto que as empresas descobriram 
um novo modelo para travar negócios, incen-
tivar interesses, criar mercados, conhecer os 
consumidores, testar novos produtos e monito-
rar suas marcas. Está em jogo a reputação da 
marca, a satisfação do cliente, as suas necessi-
dades e oportunidades. 
Victor Macedo, diretor do grupo Mint, acerta 
quando afirma que com o número expressivo de 
potenciais consumidores engajados nas redes 
sociais, toda campanha ou ação deve contar com 
um canal de relacionamento em suas estratégias. 
"E lá que será possível aumentar a capilaridade 

da mensagem, analisar com precisão o retorno e o impacto 
às atividades", diz ele. "Foi cnada uma via de duas mãos 
(empresa/cliente) e essa relação deve ser cultivada e tra-
balhada todos os dias, ambos podem falar e todos querem 
respostas, essa é uma dinâmica que a tecnologia disponi-
bilizou e que as empresas devem aprender e usar a seu 
favor", conclui Victor, que lembra que "quando uma pessoa 
entra nas redes sociais ela já está abrindo parte de sua vida 
para as pessoas, com as empresas é assim também", diz 
Macedo, que cita um ótimo exemplo de interatividade: o da 
marca de salgadinho Ruffle's, da PepsiCo. Rara lançar um 
novo sabor convocaram seus consumidores através das re-
des sociais para sugerirem três opções de sabores. Através 
das mesmas redes sociais um único sabor seria escolhido 
e o prêmio sena de R$ 50 mil, além de 1% do faturamento 
de seis meses do novo produto. O vencedor saiu na última 
semana de outubro com o sabor "Strogonuffles", que terá 
uma edição limitada. A ut
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A conexão que transforma 
O setor de telefonia acredita que as redes sociais são mais 
do que simples meios de comunicação e relacionamentos. 
AVivo tem inovado com suas ações de novos produtos (ví-
deos e clipes) e recriando ações que renderam até um Leão 
de Bronze em Cannes. Cristina Duelos, diretora de imagem 
e comunicação da Tfelefôraca/Vivo, explica que usar a rede é 
mais do que simplesmente conectar pessoas, "Acreditamos 
que a conexão melhora a vida das pessoas e tentamos pas-
sar essa mensagem contando histórias com as quais elas 
se identifiquem, com temas contemporâneos e que levem a 
marca da empresa para o dia a dia de todos. Rara nós, todos 
os meios de comunicação devem ser trabalhados de ma-
neira integrada e, cada vez mais, utilizamos as redes sociais 
para nos aproximar dos consumidores. Alguns exemplos de 
grandes ações realizadas pela Vivo para internet são o curta 
" 1.284" - filme que recriou o último gol de Pelé pela Seleção 
Brasileira, que obteve mais de 3 milhões de views e con-
quistou Leão de bronze em Cannes - e também "Eduardo e 
Mômca" - produzido em junho deste ano e que soma mais 
de 9 milhões de views", diz Cristina. 

Banners, links patrocinados, ações em redes sociais, newslet-
ters e outras iniciativas online só funcionam se fizerem parte 
de um mix de marketing abrangendo pesquisa de mercado e 
público-alvo, análise de oportunidades, definição de uma es-
tratégia de diferenciação para o produto, política de preços, 
canais de vencia e monitoramento dos resultados por meio de 
indicadores. Quanto mais este marketing estiver estruturado, 
maior o potencial da publicidade realizada através do marke-
ting digital para gerar retomo efetivo. Fàrece simples imagi-
nar que as redes são uma extensão da nossa capacidade de 
formar comunidades e laços de amizade, no entanto, muitas 
empresas ainda pensam que as mídias sociais são apenas 
mídias e não plataformas de relacionamento. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 466, p. 40-46, nov. 2011.




