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á décadas, estuda-se o 
comportamento do consu
midor - desde as pr imei 
ras pesquisas até as análi
ses de intr incados fatores 

de compra. O fato é que o processo de 
escolha e aquisição de um produto 
conta hoje com uma dinâmica bastan
te complexa. Com todas as mudanças, 
inclusive no âmbito comportamental , 
o objetivo do negócio ganhou um novo 
foco e tornou-se int imamente ligado à 
f idel idade e ao relacionamento do con
sumidor com a marca. 

Diante dessa realidade empresa
r i a l , t r i l h a m o caminho para o suces
so aquelas companhias que, de modo 
mais ágil, souberem conquistar a ad
miração e o reconhecimento de seus 

públicos. Para acelerar essa curva 
de engajamento e, assim, potencial i 
zar os resultados das ações, a Aunica 
cr iou a metodologia Engagement Sco-
re, apresentada a seguir. 

O Engagement Score fo i desenvol
vido para identi f icar e quant i f icar 
os comportamentos capazes de gerar 
maior engajamento com uma marca. 
Desta forma, agregamos os resultados 
dos clientes do segmento de bens du
ráveis da Aunica e comprovamos quais 
comportamentos dos usuários do site 
s igni f icam um maior engajamento 
e retorno para a marca. Foi possível 
também identi f icar quais origens de 
acesso geravam consumidores mais 
engajados como, por exemplo, l inks 
patrocinados, Blogs e Busca Orgânica. 

Por esse método, torna-se viável dire
cionar investimentos de comunicação 
para conteúdos nos quais a marca é 
relevante de fato. Com o acompanha
mento real t ime, há a possibil idade de 
customizar áreas de interação, comen
tários ou vídeos, contr ibuindo para a 
longevidade do relacionamento com o 
público. A f i m de faci l i tar ainda mais o 
planejamento de mídia, criou-se uma 
segmentação do engajamento com a 
marca dos consumidores, do maior 
para o menor. 

Pelo Engagement Score Aunica apli
cado no mercado de bens de consumo, 
comprovou-se que quase 10% dos v i 
sitantes do site de uma dada empresa, 
os "heavy users", são responsáveis 
por aproximadamente quatro vezes 
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mais interações de valor com a mar
ca do que os usuários de engajamento 
médio, os "medium users". E se o com
parativo fosse feito com os visitantes 
menos engajados, a diferença ultra
passaria amplamente a dezena. 

Portanto, o consumidor que se vê hoje 
dividido entre uma empresa e sua con
corrente, ou que pouco valoriza os atri
butos de uma marca pode ser surpreen
dido ao receber informações dirigidas e 
ganhar um canal de comunicação mais 

estreito. Dessa forma, consolidam-se as 
oportunidades tanto de curto quanto 
de longo prazo para o sucesso, não só 
das metas empresariais, mas de toda a 
cadeia de valor na qual clientes e forne
cedores estão envolvidos. A ut
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comScore, maior referência 
global em mensuração onli
ne, divulga dados importan
tes que permitem uma aná
lise mais aprofundada sobre 
o tráfego online no Brasil. Os 

gráficos a seguir mostram a importância 
dos aparelhos móveis, o alto engajamento 
do público feminino nas redes sociais, as 
similaridades e diferenças entre o Orkut e o 
Facebook, a situação do Twitter e, por f im, a 
penetração por meio dos blogs. Confira. 

Em maio de 2011, do total do tráfego di
gital no Brasil, 0,6% se deu por aparelhos 
diferentes de computadores pessoais. Desse 
montante, 61,4% ocorreu via mobile, 33,4% 
por tablets, e 5,2% por meio de dispositivos 
portáteis como iPod Touch, Nintendo DS e 
Zune HD, ou consoles de jogos. 

Quanto às redes sociais, as mulheres bra
sileiras vêm se revelando bastante ativas. 
Não menos que 97% delas visitam sites de 
relacionamento, percentual significativa
mente superior na comparação com a mé
dia mundial e com o alcance percebido nos 
demais países da América Latina. E mais: 
elas passam 45% mais tempo nas redes so
ciais do que os homens. 

De acordo com dados da comScore de ju
nho deste ano, o Orkut ainda figura como 
o site de relacionamento mais acessado no 
Brasil, com 35,7 milhões de visitantes - au
mento de 20% desde 2010. Apesar disso, o 
grande destaque foi a segunda maior rede 
social do País. 0 Facebook apresentou cres
cimento na ordem de 192% no último ano: 
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a audiência saltou de oito milhões para 24,5 
milhões de usuários. Vale ressaltar também 
que 21,1 milhões de pessoas mantêm seus 
perfis atualizados em ambas as redes. Isso 
demonstra que, embora muitos estejam de 
fato incorporando o Facebook, eles ainda 
não privilegiam um em detrimento a outro. 

Apesar da extraordinária evolução 

do Facebook no Brasil, mensurações da 
comScore dão conta de que os usuários 
do Orkut são muito mais engajados. Con
siderando a audiência total, a média de 
horas gasta no site é 4,3 contra apenas 
1,6 do segundo colocado no ranking. 

Com relação ao Twitter, 28,7% dos bra
sileiros visitaram o microblog no mês de 

julho deste ano, firmando o País como o 
terceiro mercado global, atrás da Norue
ga (30,7%) e da Venezuela (29%). 

0 último dado, também de julho de 
2011, indica que o Brasil é o líder mun
dial em penetração por blogs, com 94,4%. 
Na sequência, aparece o Peru (88,1%) e a 
Coreia do Sul (87,7%). 
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panhias nas principais redes (Facebook, 
Google, Linkedln, Orkut, Reclame Aqui, 
Twitter e YouTube) e os impactos sobre 
a reputação. Demonstrou-se que aquela 
com menor presença online pode ter repu
tação positiva, enquanto outra que abusa 
de informações e interações pode estar 
prejudicada. Além disso, ficou claro que, 
na maioria dos casos, as empresas preci
sam ajustar os canais utilizados de acordo 
com objetivos, setores de atuação, atribu
tos de marca e posicionamento, caracte
rísticas de produtos e serviços e natureza 
dos públicos de interesse. As empresas 

alcance, capilaridade, multicanalidade, fre
quência e intensidade de discussões e intera
ções dos diversos públicos. Os empresas 10 

top 10 do ROL®2011 foram: 
Já o POL®, ranking de Presença Online, 

estima a força de uma empresa e de sua mar
ca nas redes sociais a partir de critérios como 

do POL®2011 foram: 
Por f im, o estudo Pegada Digital, rea

lizado com exclusividade para a revista 
ProXXIma, ponderou a longevidade de 
conteúdos oficiais e não oficiais na web 
2.0. Foram analisados os volumes de re
sultados associados às marcas, aos pro
dutos ou aos temas das companhias em 
intervalos de uma hora, 24 horas, 48 
horas, uma semana, um mês e 12 meses. 
Identificou-se que o volume de conteúdo 
cresce exponencialmente no decorrer de 
um ano. Em média, o número de resul
tados aumentou 9.300 vezes em apenas 
nove meses. Já a taxa de crescimento é 

decrescente. Quanto mais perto do episó
dio, mais rápido o volume de resultados 
amplia - e vice-versa. Nas primeiras 24 
horas após um fato relevante, o salto no 
número de pesquisas é de 36.700%. Sete 
dias depois, a intensidade é cem vezes 
menor; cresce 3.670%. Entre sete e 30 
dias, os resultados de pesquisas "somen
te" dobram. Entre 30 dias e nove meses, o 
percentual é 170%. 

Observou-se também uma forte correla
ção entre marcas populares e intensidade 
do crescimento. Um fato importante será 
amplificado em mais de nove m i l vezes, 
no caso de uma marca conhecida - vanta
gem ou não, a depender do fato. A questão 
é que o grau de controle e de influência 
das organizações sobre essa ocorrência 
é reduzido; a todo instante, stakeholders 
geram novas notícias e opinam livremen
te sobre elas. 

Para quem não se convenceu de que a 
web 2.0 está revolucionando a maneira 
como as empresas fazem negócios, aqui 
vão mais duas constatações: (1) a emer
gência das classes C e D e a nova classe 
média, que já representa oito em Dez 
internautas; e (2) a geração Y, que já é a 
maior parcela do grupo chamado consu
midor 2.0. E mais: os objetos de consumo 
mais desejados por esses públicos são jus
tamente smartphones, notebooks, tablets 
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total de brasileiros com 
acesso à internet é 77,8 
milhões; navegam men
salmente de casa ou do 
trabalho 45,4 milhões; a 

média mensal de páginas vistas por pes
soa é 3.134; e o tempo de uso do compu
tador com conexão, incluindo aplicativos, 
somou em agosto último 69 horas por pes
soa. A se basear nos dados divulgados pelo 
Ibope Nielsen Online, não existem razões 
para as empresas deixarem de investir na 
web. Muito pelo contrário. 

Um dos grandes devoradores de minutos 
na internet, os sites sociais vêm atravessan
do o mais rápido crescimento na história da 
mídia. Hoje, mais de três em cada cinco we-
bsurfers usam redes de relacionamento, e 
esse número não para de subir. Nesses am
bientes, ocorrem interações com as marcas 
de uma maneira nunca vista antes. Na con
ferência "Consumer 360, como vencer hoje 
no mercado de amanhã", a Nielsen e a NM 
Incite revelaram que um quarto dos meios 
de comunicação social e de discussão onli
ne menciona pelo menos um produto, servi
ço ou marca. Essa proximidade com os con
sumidores permite às companhias mapear 
tendências, necessidades, e ainda impul
sionar vendas. Cada vez mais, as organiza
ções percebem que o envolvimento com os 

públicos de interesse por meio das mídias 
sociais já não é opcional, é essencial. 

Quando se fala em interatividade digi
tal, os brasileiros aparecem em posição de 
destaque. O País registra a maior propor
ção de pessoas navegando mensalmente 
em sites sociais, 87% de alcance, e figura 
entre os que apresentam maior consumo 
médio tanto de páginas quanto de tempo. 
Em agosto, 39,2 milhões de pessoas na
vegaram em sites da subcategoria comu
nidades (redes sociais, blogs, microblogs, 

bate-papos, fóruns), no trabalho ou em do
micílios. No período, cada webuser abriu, 
em média, mi l páginas e dedicou mais de 
sete horas à atividade. 

Ao considerar a navegação em residên
cias, a intensidade do consumo de sites 
sociais no Brasil torna-se mais evidente. 
Do total de usuários, 85% navegam na 
subcategoria comunidades: cada webuser 
abre, por mês, 833 páginas, em quase seis 
horas. Entre os que possuem banda larga, 
com capacidade superior a 8Mb, também 
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85% fazem uso das redes, elevando o con
sumo médio mensal para 888 páginas, em 
pouco mais de seis horas de conexão. 

Realizada pelo Ibope Media em regiões 
metropolitanas brasileiras, a pesquisa Tar
get Group Index traçou o perfil daqueles 
que fazem uso frequente das redes de rela
cionamento: 40% são o comprador princi
pal do domicílio, 46% pertencem à classe 
C, 55% trabalham e 87% acham que a situ

ação econômica melhorará nos próximos 
meses. Adicionalmente, de acordo com o 
Ibope Nielsen Online, quase um terço de
les se encontra na faixa etária de 25 a 49 
anos. Pessoas com superior completo ou 
pós-graduação, além de profissionais da 
educação e executivos, também se desta
cam na utilização dessas páginas. 

É inegável a constatação de que há uma 
massa importante navegando e intera-

gindo nas mídias sociais. O engajamento 
por parte dos brasileiros, como mostra a 
ferramenta de monitoramento de discus
sões online Buzz Metrics, inclui menções 
a produtos, serviços ou marcas. Em outras 
palavras, esses ambientes digitais propor
cionam oportunidades ímpares para que 
as empresas não só estabeleçam contato, 
mas mantenham diálogo construtivo com 
seus consumidores. 
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a publicidade, as relações 
mercadológicas contempo
râneas são pautadas por 
duas "economias": a da 
"atenção" e a da "recomen

dação". No primeiro caso, a prioridade n°l 
do profissional de marketing é captar o tar-
get - um desafio e tanto, já que as pessoas 
têm a atenção cada vez mais fragmentada. 
Pesquisas da Ipsos apontam que muitos 
consumidores realizam tarefas variadas, 
enquanto fazem uso das mídias, inclusive 
as que necessitam de interação. O gráfi
co ao lado ilustra as atividades paralelas 
daqueles considerados "antenados": que 
"não se veem sem internet" e que "gostam 
de produtos que ofereçam a última palavra 
em tecnologia". Esses são, em sua maioria, 
solteiros (57%), da classe B (45%), entre 20 
e 34 anos (40%). 

Quanto à "economia da recomendação", 
estudos indicam que consumidores acredi
tam mais em conhecidos do que nos discur
sos publicitários das marcas. Dentre os en
trevistados, 41% declararam ser procurados 
a dar opiniões antes de compras pessoais e 
26% habitualmente experimentam novos 
produtos e serviços motivados por indica
ções de amigos. 

O crescimento da recomendação nas redes 
sociais acompanha o próprio aumento da 
quantidade de participantes nesses ambien
tes digitais. Dados da Ipsos relevam, só no 
Brasil, uma elevação na ordem de 1.200% 
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em cinco anos, ou seja, 12 vezes mais do que 
a primeira medição: os 2% dos usuários em 
2005 passaram a ser 24% em 2010. 

Imersa nesse cenário, a Ipsos Marplan 
MediaCT se debruçou sobre os resultados de 
suas pesquisas e pôde, assim, mapear um 
novo formato midiático que pudesse repre
sentar uma saída publicitária para contornar 
problemas de "atenção" e potencializar inte
resses em "recomendação": as redes sociais 
baseadas em localização. 

0 fluxo de informação e comunicação 
das redes sociais extrapola os limites do PC 
e migra para os aparelhos portáteis, com
binados com o sistema de telefonia móvel. 

A circunstância intensifica a conquista de 
usuários e oferece suporte aos sites de re
lacionamento, que, por sua vez, ampliam 
e acrescentam novos e múltiplos aspectos 
aos conceitos de sociabilidade, partilha e 
comunidade. Desse modo, os dispositivos 
móveis legitimam no público a necessidade 
permanente de estar conectado, informado 
e informando, em todo e qualquer lugar. E, 
agora, as tecnologias locativas não só propi
ciam a interação específica, como também 
trazem a possibilidade da geolocalização 
- cuja tendência é tornar-se presente em to
dos os aparelhos móveis. 

As redes sociais baseadas em localização, 

portanto, além de poder ser amplamente 
utilizadas, estão apresentando um cresci
mento espantoso ao estimular o uso da ge
olocalização - o que faz com que se tenha 
acesso a uma série de novas ferramentas 
colaborativas a partir dos pontos onde seus 
usuários se encontram. Comentar, discutir, 
avaliar e até ganhar descontos tornaram-se 
não apenas possíveis, mas verificáveis com 
precisão e velocidade. 

Em vez de solicitar a digitação de uma sé
rie de dados, diversas dessas redes têm ca
dastros prévios de locais de interesse e infor
mam o usuário do tipo de interação que pode 
ser feito no local: envio de fotos, detalhes de 
uso e tantas outras. Ou seja, claramente fo
cada em instrumentos comerciais, a maior 
parte dessas redes se tornou o ambiente per
feito para divulgação de produtos e serviços, 
incentivando seus participantes a discutir os 
lugares que frequentam e a fazer avaliações 
capazes de encorajar outros consumidores a 
vivenciar a mesma experiência. 

Outros dados relevantes 
Acesso à internet tem sido democratizado 
pelo significativo crescimento da classe C 
na utilização de aparelhos móveis 

As redes sociais são responsáveis por 
uma explosão de acessos mobiles. Só no 
último ano, o crescimento gradual e con
tínuo é observado de forma expressiva. 
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IVC - Instituto Verificador 
de Circulação audita, hoje, 
57 websites, totalizando 
quase um bilhão de im
pressões de páginas por 

mês. Uma característica básica da maio
ria dos sites auditados é a atuação no seg
mento de produção de conteúdo informa
tivo, excluindo redes sociais, buscadores, 
e-commerce e governo. 

Analisando o histórico de audiência 
medido por meio das impressões de pá
ginas, nota-se 14% de crescimento, entre 
janeiro e agosto deste ano. Quanto ao nú
mero de visitas, a elevação é mais signi
ficativa: 16,3%. O mesmo acontece com 

unique browsers, com aumento de 18,1%. 
São percentuais interessantes que, em 
consonância com outras pesquisas feitas 
na internet, só fazem confirmar a amplia
ção contínua da audiência. Considerando 
apenas os meses de janeiro a junho, o 
crescimento foi de 7%. 

O avanço no volume de impressões de 
páginas foi impulsionado pelas regiões 
Norte e Nordeste, que apresentaram ele
vação de 11,7% e 12%, respectivamente 
- quase o dobro dos níveis alcançados 
no restante do País: Sudeste, 6%; Sul, 
7,9%; e Centro-Oeste, 8,5%. Isso se deu 
em função do fenômeno de inclusão di
gital percebido pelo aumento expressivo 

de unique browsers e pela concentração 
do crescimento em regiões onde o acesso 
à internet se encontra em estágios menos 
avançados. Obviamente, ao verificar cada 
site que compõe essa amostra, observam-
se variações importantes. Alguns cresce
ram mais de 35% enquanto outros sofre
ram queda de até 20%, conforme mostra 
o gráfico abaixo. 

Apesar de ser mais vigorosa no Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, a evolução da 
audiência não se deu exclusivamente em 
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sites oriundos ou focados nessas regiões. 
O crescimento beneficiou também websi-
tes cuja origem e redação ficam em outras 
localidades. Isso permite concluir que os 
usuários de internet consomem informa
ções de veículos com marcas fortes nacio
nalmente e não apenas no âmbito regio
nal. De fato, a maioria dos sites utilizados 
nessa amostra não está situada nas áreas 
que mais cresceram, mas sim nos Eesta-
dos do Sul e Sudeste. 

Com relação ao número de impressões 
de páginas por visita, ocorreu uma que
da de 3,6 para 3,3, indicando redução no 
tempo de permanência em cada visita. Na 
mesma linha, o número de impressões de 
páginas por unique browser caiu de 9,5 
para 8,5. Esses dois fatores indicam que 
os usuários gastaram menos tempo com 
esses sites e, provavelmente, buscaram 
informações locais em veículos online 
que o IVC ainda não audita. 

Dispositivos móveis 
Outra informação analisada diz respeito 
à participação de dispositivos móveis nos 
acessos aos sites auditados. A segunda 
tabela indica que o número desse tráfego 
mais que dobrou de janeiro a agosto deste 
ano. A participação dos aparelhos portá
teis aumentou de 0,84% para 1,54%. 

No caso dos acessos internacionais, o 
crescimento seguiu em l inha com o au
mento da audiência total , com a part i 
cipação mantendo-se um pouco acima 
de 4% 
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s brasileiros estão sem
pre atrás de novos mo
delos de celular - inde
pendentemente de já ter 
um aparelho avançado - , 

não hesitam em considerar uma l inha 
de telefone f ixo diferente, nem estudar 
ofertas para aquisição de outro pro
vedor de internet. Desenvolvido pela 
MediaMind, o estudo Como Entregar 
uma Mensagem Eficiente aponta que 
o segmento de telecomunicações ocu
pa a segunda posição em engajamento 
dos usuários, atrás só de esportes. Essa 
condição, de acordo com a fornecedora 
mundia l de soluções de tecnologia para 
publicidade d ig i ta l , está relacionada à 
ampliação dos investimentos. Impres
sões com rich media registraram taxa 
de dwel l de 7%, superior à média de 
6,5% (a taxa de dwel l mede a propor
ção de impressões r ich media intencio
nalmente engajadas por toque, intera
ção ou clique). 

Em telecom, a publicidade mobile 
tem concentrado atenções e verbas. 
Resultados preliminares de campa
nhas indicam que os anúncios criados 
exclusivamente para dispositivos mó
veis, como celulares e smartphones, 
alcançam performance até seis vezes 
superior que a registrada pelos ban-
ners standard para browsers de compu-
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tadores e laptops. 
Pelo menos duas razões just i f icam esse 
cenário. A primeira é o fato novidade. 
Em seguida, vem a inovação. Ao con
trário dos anúncios em navegadores, 
apenas um banner, geralmente, ocu
pa a tela de um telefone celular. Além 
disso, as peças mobile preenchem uma 
porção maior da tela dos dispositivos 
móveis em relação àquelas que apare
cem nos monitores maiores. 

Seus produtos e serviços têm a f u n 
ção pr imordia l de ajudar as pessoas a 
se comunicarem entre si, mas o fato é 
que o próprio segmento de telecomuni
cações vem mantendo diálogo aberto 
e de modo bastante eficiente com seus 
clientes. No que diz respeito a investi
mentos em publicidade display, tele
com perde apenas para varejo, segun
do dados do eMarketer. 
A estimativa é de que, até o f i m de 

2011, os anunciantes do setor tenham 
direcionado mais de US$ 4 bilhões 
para publicidade online. Do montante, 
uma parcela significativa é reservada 
à resposta direta, atraindo web users a 

adquir ir telefones ou a assinar serviços 
onl ine. Todavia, como muitos ainda 
compram pelo método tradicional , ou 
seja, em lojas físicas, ainda vale a pena 
investir nas marcas de telecom. 
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ada vez mais as empresas pro
curam soluções para gerencia
mento e distribuição de vídeos 
pela internet. No entanto, pou
co é conhecido sobre o consu
mo desse conteúdo. A maior 

parte dos trabalhos existentes é focada na 
análise de material produzido pelos próprios 
usuários e veiculado principalmente no 
YouTube. Ao perceber essa lacuna, a Samba 
Tech, plataforma de vídeos online líder na 
América Latina, foi atrás de algumas respos
tas e conduziu, entre 2010 e 2011, um estudo 
amplo com base em dados reais de utilização 
de vídeos de seus clientes. 

Quanto à audiência e ao engajamento (en
tenda-se, aqui, a disposição em assistir ao 
vídeo), alguns padrões merecem ser ressalta
dos. A quantidade de visualizações durante 
a semana é maior que nos fins de semana. 
Ainda nos dias úteis, observa-se queda acen
tuada nas visualizações por volta das 18 ho
ras, coincidindo com o fim do horário comer
cial. A retomada ocorre apenas em torno das 
20h ou 2 1h, quando as pessoas já chegaram 
às suas residências. 

No entanto, ao contrário do número de vi
sualizações, o engajamento dos usuários aos 
sábados e domingos é maior que nos dias 
de semana. Isto é, embora eles assistam aos 
vídeos com mais frequência durante os dias 
úteis, estão mais dispostos a fazê-lo nos fins 
de semana. Outra constatação significativa é 
que, de segunda a sexta-feira, destacam-se 

dois períodos de falta de engajamento: en
tre 8h e 13h, quando as pessoas se mostram 
mais focadas no trabalho; e entre 23h e 1 
da madrugada, quando elas já se preparam 
para dormir. 

Com relação à distribuição geográfica das 
visualizações, fica evidente a altíssima de

manda por vídeos tanto em nível nacional 
quanto internacional. No Brasil, o Estado de 
São Paulo é, de longe, o principal mercado 
de vídeos online (42,5%). Além disso, aná
lises demonstram que 90% das requisições 
no País são resultantes de apenas 10% das 
cidades. Já as requisições oriundas de fora 
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representam 5%, e correspondem a aproxi
madamente 9% de todo o tráfego (o idioma 
português se apresenta como uma importan
te barreira). Os líderes de requisições estran
geiras são os Estados Unidos (21,8%), segui
dos de Portugal (15%) e do Japão (12,8%) D 
três países com forte presença de comunida
de brasileira. 

Duração e tempo de vida dos vídeos tam
bém foram analisados. Dentre aqueles da 
amostra, 23% têm somente um dia de vida, 
indicando que é necessário aprimorar a 
produção do conteúdo. Adicionalmente, a 
maior parte das visualizações ocorre nos 
quatro primeiros dias, o que ratifica o poder 
de viralização da internet. Em contraparti
da, o número de vídeos ativos por mais de 
um mês está crescendo, atingindo 30%. 
Identificou-se, assim, o seguinte padrão: 
mídias menos populares concentram a 
maior parte de suas visualizações nos pri
meiros dias; as mais populares tendem a 
possuir suas visualizações mais dispersas 
durante seu período de vida. 

Sobre a duração, o mercado é composto, 
em sua maioria, por vídeos curtos, de até três 

minutos; entretanto, os mais longos (acima 
de dez minutos) vêm ganhando espaço e já 
representam fatia considerável: 10,8%. Isso 
se deve, sobretudo, à publicação de séries de 
TV e novelas na internet, e ainda à criação 
de webséries. Com relação aos gêneros mais 
populares, três devem ser frisados: notícias e 
política (48,82%), entretenimento (13,64%) e 
esportes (10,55%). 

Por fim, a duração de um vídeo está pro
fundamente atrelada ao seu conteúdo. Qua
se 90% dos de notícias são menores que três 
minutos. Os de esportes têm média de dura
ção um pouco maior, mas comportamento 
parecido. Os de entretenimento, em geral, 
são mais longos: cerca de 60% deles levam 
mais que três minutos para ser transmitidos. 
Ao contrário do senso comum, vídeos mais 
curtos tendem a ser menos populares que 
os mais longos. Ou seja, os últimos têm re
cebido número superior de visualizações na 
comparação com os primeiros. Seja como for, 
apesar da popularidade de alguns vídeos, o 
estudo da Samba Tech revela que a taxa de 
retenção deles é baixa, sugerindo falha na 
geração desses conteúdos. 
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mbora a maioria das mulhe
res alegue que seu pr incipal 
motivo de acesso às redes so

ciais seja o contato com amigos e fami
liares, a busca por informações sobre 
produtos e serviços se mostra crescente 
entre os hábitos de uso dessas ferra
mentas digitais . É o que aponta pesqui
sa da Sophia M i n d , empresa de pesqui
sa e inteligência de mercado do Grupo 
Bolsa de Mulher. 

Para identificar a influência das re
des sociais no consumo feminino, fo
ram ouvidas, ao longo do mês de se
tembro, 1.427 mulheres com idades en
tre 18 e 60 anos. Confira os resultados. 

- Em um período de dois anos, o 
Facebook ultrapassou o Orkut como 

rede social mais u t i l i zada entre as 
mulheres, além de ser a que exerce 
maior influência sobre seu processo 
de compra. 

- 4 1 % das usuárias declararam já ter 
realizado uma compra através das re

des sociais, sendo 32% das classes A e 
B, 7% da C e 2% da D. 

- Pouco mais da metade respondeu 
que já realizou uma compra influencia
da por propagandas nas redes sociais 
(beleza, celulares, roupas e l ivros). 
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- As três principais categorias pesqui
sadas pelas mulheres nas redes sociais 
antes de concretizar uma compra são 
beleza, celulares e eletrônicos. 

- Quanto maior o valor do bem, menor 
a possibilidade de que elas efetuem a 
transação comercial sem consultar i n 
formações e opiniões de outras pessoas 
nos sites de relacionamento. 

- 65% concordam com a afirmação de 
que sempre verif icam as informações 
nas redes sociais antes de adquir ir um 
produto ou serviço. 

- 93% levam em conta as opiniões 
alheias quando pensam em adquir ir 
um produto ou serviço. 

- 80% delas já deixaram de realizar 
uma compra por causa de depoimentos 
negativos na rede. 

- As mulheres buscam comentários; 
porém, não postam suas impressões 
com a mesma frequência. 

- A aquisição de produtos e serviços 
através das redes ainda é uma at iv i 
dade com baixa frequência entre o pú-

blico feminino, mas as promoções são 
tanto vantagem para as que adquir iram 
um produto ou serviço quanto motiva
ção para as que nunca a f izeram. 

- A segurança continua sendo um de
safio para as empresas. • 
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Text Box
Fonte: Proxxima: Especial Estudos São Paulo, n. 34, p. 59-77, nov. 2011.




