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I n t e r n et Estudo mostra que 70% dos grandes grupos já tem presença nos sites; Brasil está em 4o lugar

Companhias invadem as redes sociais
Talita Moreira
De São Paulo

Um dos princípios básicos da
administração sugere que uma
empresa, para ser bem-sucedida,
deve estar perto do consumidor.
Com o êxito das mídias sociais,
um número crescente de compa-
nhias tem transportado essa lógi-
ca para redes como Fa c e b o o k e
Tw i t t e r — que, afinal, podem con-
centrar milhares ou até milhões
de compradores de uma marca.

Levantamento feito pela KPMG
em dez países indica que 70% das
grandes companhias já estão nas
redes sociais. Essa presença pode
assumir várias formas. A mais ób-

via é a criação de um perfil da em-
presa nessas mídias, mas anúncios
publicitários e o monitoramento
do que se fala sobre a marca são
iniciativas cada vez mais adotadas.

O Brasil, um dos campeões no
uso das redes sociais, acompa-
nha de perto a média global:
68,1% das empresas consultadas
afirmaram já ter presença nesse
meio. O estudo foi divulgado
com exclusividade ao Va l o r .

“As companhias estão perce-
bendo que, para permanecer no
jogo, precisam participar das re-
des sociais. Quem não está [nas
redes], vai ficar para trás na com-
p e t i ç ã o”, afirma o diretor da
KPMG no Brasil, Timothy Norris.

Segundo ele, marcar território
em sites como o Facebook tor-
nou-se importante para assegu-
rar a fidelidade do consumidor e
para saber qual é a percepção
que as pessoas têm da empresa.

A adesão às redes sociais é
mais forte nos setores que têm
grande volume de consumido-
res: comércio, serviços financei-
ros e comunicações são os seg-
mentos mais atuantes nessas mí-
dias, conforme o levantamento.

A tendência é mais forte nos paí-
ses emergentes. Os consumidores
desses mercados são mais abertos
ao uso das redes sociais e, por tabe-
la, as empresas têm de ser mais
atuantes. “As pessoas são mais re-

ceptivas e as empresas desses paí-
ses estão ávidas por aumentar suas
vendas e conquistar o mercado
consumidor ”, avalia Norris.

Curiosamente, a lista é encabe-
çada pela China, com mais de 80%
de suas grandes empresas presen-
tes nas mídias sociais. A explicação
reside no próprio controle que o
governo chinês faz da internet e no
fato de que há participação estatal
nas grandes companhias. Estados
Unidos e Índia aparecem em se-
gundo e terceiro lugares, respecti-
vamente, seguidos pelo Brasil.

Para elaborar o levantamento,
a KPMG entrevistou cerca de 4
mil profissionais em dez países:
Alemanha, Austrália, Brasil, Ca-

nadá, China, Estados Unidos, Ín-
dia, Japão, Reino Unido e Suécia.

Estreitar o relacionamento
com os consumidores é o princi-
pal interesse das empresas nas
redes sociais. Essa justificativa foi
apontada por 66% dos entrevis-
tados. Desenvolvimento de ne-
gócios, suporte ao cliente, moni-
toramento da marca e recruta-
mento de profissionais foram
outros motivos citados.

Porém, algumas companhias
já recorrem às mídias sociais co-
mo laboratório para lançar pro-
dutos. O estudo indica que 26,4%
das empresas começam a usar as
redes com essa finalidade, en-
quanto 30,6% estão expandindo

essa prática e 14,1% pretendem
iniciá-la nos próximos meses. Já
não são raros os casos de compa-
nhias que usam o Facebook e o
Twitter para saber, por exemplo,
quais as cores de carro ou sabores
de bebida desejados pelos consu-
midores. “Quem conseguir saber
com quem está falando será um
claro vencedor”, diz Norris.

À medida que ganham familia-
ridade nesse ambiente, as compa-
nhias ficam mais abertas a permi-
tir que os funcionários usem as re-
des sociais. Porém, a maioria das
empresas (61,6%) definiu regras
específicas para o uso dessas mí-
dias, numa tentativa de coibir
comportamentos inadequados.

Bookstore Media é criada
com enfoque em sites
Bruna Cortez
De São Paulo

A adesão da população às re-
des sociais cresce aceleradamen-
te e, com isso, cria novas oportu-
nidades de negócios para os em-
preendedores. Essa capacidade
de atrair tanta gente para as co-
munidades virtuais transformou
sites como Facebook e Twitter em
um novo filão publicitário e vem
influenciando o surgimento de
agências de propaganda com um
perfil mais tecnológico e especia-
lizadas nessas mídias.

Criada há apenas seis meses, a
Bookstore Media é uma das
agências que nasceram com essa
proposta. Logo no início, entre-
tanto, a empresa de propaganda
deparou-se com um desafio bem
diferente dos enfrentados por
agências de publicidade conven-
cionais: a contratação de funcio-
nários. Isso aconteceu porque,
além de contratar profissionais
da área, a Bookstore Media teve
de montar uma equipe apenas
de desenvolvedores de softwares
e web designers. “O perfil desses
profissionais é bastante peculiar,

eles são mais caros e costumam
ser disputados por outras empre-
sas”, diz Ivan Martinho, sócio-
fundador da Bookstore Media.
De acordo com o executivo, o sa-
lário desses profissionais varia de
R$ 2,5 mil a R$ 15 mil.

Na prática, o que essa equipe es-
pecializada faz é um trabalho de
publicidade dentro do aplicativo
desenvolvido a pedido de empre-
sas que são clientes da agência. As
redes sociais têm uma área para
desenvolvedores de softwares e, a
partir dela, é possível criar gratui-
tamente jogos e outros aplicativos
nos sites de relacionamento. As
companhias investem nesse tipo
de publicidade porque o aplicati-
vo tem a sua logomarca e, se cair
no gosto dos usuários, pode ser
compartilhado com outras pes-
soas na rede.

Os projetos de publicidade em
aplicativos nas redes sociais re-
presentam 30% do faturamento
da Bookstore. O restante da recei-
ta da empresa vem de anúncios
convencionais nos espaços ven-
didos pelas redes sociais (50%) e
da produção de vídeos transmiti-
dos na página dos clientes nos si-

tes de relacionamento (20%). Se-
gundo Martinho, essa distribui-
ção deve mudar em breve. “A par-
ticipação da publicidade em
aplicativos deve crescer para 50%
neste ano”, diz. O faturamento da
agência para 2011 está estimado
em R$ 4 milhões.

O maior desafio para o cresci-
mento da publicidade em aplica-
tivos, entretanto, é desenvolver
jogos e outras ferramentas on-li-
ne que tenham conteúdos inte-
ressantes. “Se um programa de
TV é bom, você não se importa
em ter de ver a propaganda. Com
os aplicativos também funciona
a s s i m”, opina o executivo.

Além dos departamentos de
marketing das empresas, a lista
de clientes da Bookstore inclui
agências de publicidade que op-
tam por terceirizar os trabalhos
de propaganda nas redes sociais
contratados por seus clientes.
Grande parte das companhias de
publicidade, no entanto, se adap-
tou às redes sociais e passou a fa-
zer campanhas nos sites de rela-
cionamento. No Brasil, uma das
poucas concorrentes da Booksto-
re é a agência Ybrant Digital.
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Ivan Martinho, sócio da Bookstore: desafio para montar equipe só com desenvolvedores de software e web designers

Murdoch desperta ambição publicitária no Twitter
Tim Bradshaw e Richard Waters
Financial Times, de Londres
e San Francisco

A chegada do magnata de mí-
dia Rupert Murdoch ao Twitter,
há duas semanas, foi um mo-
mento simbólico para a compa-
nhia fundada há cinco anos. A
natureza ágil de suas mensagens
de 140 caracteres já conquistou
muitos jornalistas. Após reorga-
nizar o design e as funções de
sua página na internet e dos
aplicativos para dispositivos
móveis, o Twitter está mais am-
bicioso na área de propaganda.

“O Twitter é mais um fenôme-
no jornalístico do que de marke-
ting”, diz Mark Read, presidente-
executivo do grupo de propa-
ganda WPP Digital. “Se você con-
versar com editores de jornais e
pessoas de mídia, verá que eles
estão obcecados.” Por outro lado,
o Twitter “ainda está tentando
avaliar ” seus produtos de propa-
ganda, diz Read.

Estima-se que os anunciantes
gastaram entre US$ 100 milhões

e US$ 150 milhões em propa-
ganda no Twitter, no ano passa-
do, para atingir seus 100 mi-
lhões de usuários, em compara-
ção às previsões de quase US$ 4
bilhões no Facebook e seus 800
milhões de usuários.

“Para a categoria certa de
anunciantes – que envolve em-
presas de entretenimento, perso-
nalidades, lançamentos e notí-
cias, aqueles que possuem con-
teúdo próprio ou patrocinam
eventos -, os recursos são muito
relevantes”, afirma Read. “Mas is-
so exige um grau maior de sofis-
ticação do que outras formas de
propaganda on-line. É mais difí-
cil avaliar seu impacto.”

Até agora, os anunciantes do
Twitter se mostraram prepara-
dos para pagar de US$ 1 a US$ 4
por novo seguidor através de
“contas estimuladas”, embora al-
guns deles – como os fabricantes
de automóveis – estejam ofere-
cendo mais de US$ 10.

Os “tweets estimulados” — que
aumentam a probabilidade das
mensagens de marketing das

marcas serem vistas por um nú-
mero maior de usuários — são
cobrados com base no “engaja -
m e n t o”, como o número de res-
postas, ou “retweets”.

Esse modelo comercial é difícil
de ser encaixado em um plano
on-line típico de compra de es-
paço de mídia, que tende a girar
em torno de cliques e impres-
sões, afirma Simon Mansell, pre-
sidente-executivo da TBG Digital,
uma empresa especializada em
marketing social. “Não é fácil pa-
ra um comprador de anúncio fa-
zer uma aquisição.”

A companhia de capital fecha-
do precisa aumentar rapidamen-
te suas receitas para atender as
expectativas dos investidores,
que a avaliam em US$ 8 bilhões.

Adam Bain, diretor de receita
do Tw i t t e r, diz: “O produto Twit-
ter tem cinco anos, mas a empre-
sa Twitter tem pouco mais de um
ano. Fizemos muita coisa em um
período tão curto. Nosso lema
tem sido fazer direito, em vez de
fazer agora mesmo”.

Apenas “um punhado” de pes-

O lento lançamento de anún-
cios vem ajudando a manter as
taxas de engajamento muito
maiores do que em outros for-
matos on-line. O percentual de
pessoas que veem tweets patroci-
nados é baixo, apenas um dígito,
comparado com uma fração de
1% para o Facebook ou dos links
patrocinados padrões.

“A taxa de engajamento dos
anúncios provavelmente é a
maior que eu já vi em qualquer

propaganda digital que verifi-
quei nos últimos dez anos”, diz
Mansell, da TBG Digital.

As primeiras incursões do
Twitter na propaganda foram
com um punhado de grandes
marcas cuidadosamente selecio-
nadas, como Starbucks e Para-
mount Pictures. Hoje, a rede so-
cial exibe campanhas para 3 mil
marcas, sendo que recentemen-
te a Nike lançou uma nova conta
@Nike. Segundo uma fonte, as
maiores marcas se compromete-
ram a gastar até US$ 2 milhões
com propaganda no Twitter ao
longo deste ano.

“Apresentei-me a um de seus
gerentes de contas — pelo Twit-
ter, é lógico —, e consegui abrir a
conta e movimentá-la em um
dia. Tive apenas que enviar a eles
uns poucos detalhes. Fiquei bas-
tante impressionado”, afirmou
Daniel Tanner, cofundador da
P u s h e r, uma companhia inician-
te da área de mensagens em
tempo real.

Tanner diz que suas campa-
nhas vêm obtendo sucesso, mas

o retorno geral não é claro. “Não
tenho dados suficientes para cal-
cular quanto posso pagar por se-
guidor ”, disse ele.

Paul Smith, diretor-gerente da
Te c h l i g h t e n m e n t , uma agência
de marketing social, diz: “Esta -
mos lutando primeiro com os
tweets estimulados, mas desco-
brimos que você precisa ser pon-
tual e ativo.”

Para alguns veteranos da in-
dústria da propaganda, abando-
nar a métrica tradicional basea-
da nos cliques não é, de forma
alguma, uma coisa ruim.

“O Twitter tem a oportunidade
de romper com o negócio da mí-
dia com formatos significativa-
mente novos, em vez de tentar
aperfeiçoar o velho modelo de
p r o p a g a n d a”, afirma Ajaz Ah-
med, presidente do conselho de
administração da AKQA, uma
grande agência digital. “A combi-
nação de escala, urgência e análi-
se em tempo real proporciona
uma plataforma ideal para a mo-
n e t i z a ç ã o.” (Tradução de
Mário Zamarian)

Estima-se que os
anunciantes gastaram
de US$ 100 milhões a
US$ 150 milhões na rede
social no ano passado

soas trabalhava no departamen-
to de anúncios do Twitter quan-
do a área foi lançada em setem-
bro de 2010. Porém, agora, mais
de cem pessoas trabalham em
cidades como Londres e Tóquio,
e as contratações estão crescen-
do rapidamente.

Direitos autorais unem jornais nos EUA
Direitos autorais
De São Paulo

As empresas editoras dos jor-
nais “The New York Times” e
“Washington Post”, a agência de
notícias Associated Press e outras
26 companhias firmaram na
quinta-feira uma parceria para
monitorar sites que usam seus
conteúdos sem autorização e co-
brar por esse material.

Batizada de NewsRight, a
aliança é definida (em seu pró-
prio site) como uma organização
independente de direitos digitais

e licenciamento de conteúdo.
Trata-se da ampliação de um pro-
grama que a Associated Press
criou há dois anos para estancar a
proliferação indevida de conteú-
dos produzidos pela agência. O
objetivo é gerar receita com a lei-
tura de notícias na internet e, as-
sim, ajudar a estancar as perdas
financeiras que muitas empresas
jornalísticas vêm sofrendo.

A NewsRight tem como execu-
tivo-chefe David Westin, ex-pre-
sidente da rede de TV americana
ABC. As 29 companhias partici-
pantes têm, juntas, uma circula-
ção diária de 147 milhões de

DANIEL ACKER/BLOOMBERG NEWS.

David Westin, da NewsRight: necessidade de meios eficientes para licenciar

exemplares nos Estados Unidos e
170 milhões de visitantes men-
sais em suas páginas na internet.

Comunicado divulgado pela
NewsRight afirma que o objetivo é
facilitar o acesso legal de terceiros
aos conteúdos gerados pelos parti-
cipantes e fornecer a essas compa-
nhias informações detalhadas a
respeito de onde e como o mate-
rial produzido por elas é usado.

“Mais notícias estão disponí-
veis em diversos meios do que
em qualquer outro período da
história. Porém, se a informação
confiável continua a florescer, as
empresas que investem na cria-

ção de conteúdo precisam de
meios eficientes de licenciá-lo da
forma mais ampla possível”, afir-
ma Westin no comunicado.

Por meio de um software desen-
volvido pela Associated Press, a
NewsRight poderá medir o tráfego
que o conteúdo das empresas par-
ticipantes gera para os sites em
que são utilizados. Cada empresa,
individualmente, vai decidir o que
fazer com essa informação, afir-
mou Westin, de acordo com a Blo-
omberg. O executivo ponderou
que, em muitos casos, o material é
usado de forma adequada. (TM,
com agências internacionais)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jan. 2012, Empresas, p. B3.




