
Você já deve ter ouvido falar que o Facebook nasceu 
como mero experimento de faculdade. Hoje, é um 
fenômeno global, com mais de 800 milhões de usuários. 
Provavelmente, também sabequem é MarkZuckerberg, 
o presidente da rede social, que já superou Rupert 
Murdoch, Steve Jobs e os fundadores da Google em 
fortuna pessoal. Enquanto isso, novos e antigos rivais 
como MySpace, Orkut e Google+ comem poeira. 

Sempre que algo muda na interface do 
Facebook, a alteração vira o assunto do dia. Gostando 
ou não das mudanças, as pessoas continuam a acessar 
seus perfis. Por isso, se você pensa em criar uma 
campanha integrada às redes sociais, o Facebook é 
parada obrigatória. "Não consigo pensarem nenhum 
outro meio que conecta consumidores, pessoas 
influentes e marcas tão bem", reflete Jeroen Matser, 
vice-presidente de estratégia do Blast Radius (www. 
blastradius.com), que já criou campanhas digitais para 
marcas como Starbucks, Nike e Microsoft. 

Contudo, a popularidade do Facebook não é 
garantia de sucesso: é preciso planejar com cuidado 
como a ferramenta será usada. "Analise a marca e 
descubra seus elementos sociais", aconselha Jeroen. 
"Se ela não for social e pública, talvez seja melhor focar 
em outros canais. Se enxergar possibilidades sociais 
relevantes, reserve recursos para publicar conteúdo 
com periodicidade consistente." 

Jeroen chama atenção para as recentes 
mudanças funcionais realizadas no Facebook, que 
podem forçar as marcas a trabalharem ainda mais para 
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serem notadas."A Linha doTempo e oTickerdeixaram 
as coisas ainda mais complexas", observa. "Para ser 
bem-sucedido, o marketing sempre precisou do 
engajamento do público, mas, hoje, isso é crucial. É 
difícil entrar na vida dos consumidores sem interagir 
com eles de forma significativa." 

David Levin, da agência de marketing digital 
360i (www.360i.com), acha essencial enxergar o 
Facebook como uma comunidade orgânica, e não como 
apenas uma tela em branco para promover marcas. "A 
oportunidade de amplificação do impacto por meio do 
compartilhamento é clara", afirma ele."Contudo, se algo 
der errado, as pessoas que querem expressar opiniões 
negativas sobre o seu projeto certamente farão isso." 

Muitas marcas já têm páginas no Facebook 
com muitos fãs. Atualmente, a 360i cuida das 
comunidades da Coca-Cola e da Oreo na rede social. 
Porém, de acordo com Jeroen Matser, tamanho não é 
tudo nesse contexto, já que existem comunidades 
enormes com níveis decepcionantes de interação por 
parte dos usuários. 

Como agência, ter a página de uma empresa 
em mãos é uma grande responsabilidade. "Se 

desagradarmos os usuários, poderemos perder o respeito deles e do 
cliente", dizTony Hsgqvist, cofundador do Perfect Fools (www.perfectfools. 
com), que gerencia a página da Converse no Facebook, que tem 40 milhões 
de usuários, além de ter trabalhado para clientes como Adidas e Samsung. 
"Os prós e contras precisam ser avaliados diariamente, em vez de antes e 
depois de uma campanha. Alguns clientes já me pediram para remover 
comentários de usuários. A não ser que sejam 
difamatórios, essa é a pior coisa a se fazer." 

Ao planejar uma campanha, você e o cliente 
precisam estar preparados para abrir mão do controle 
de como a marca será representada. "Na mídia social, 
os consumidores são os donos de sua marca", reflete 
Jeroen. "O segredo é monitorar a atividade dos usuários, 
analisando o tom e os sentimentos expressados nas 
conversas, e tomando as ações necessárias para mudar 
a percepção da marca." 

Tony Hsgqvist lembra que, apesar de a 
moderação ser muito importante em plataformas 
anônimas, a grande maioria dos usuários usa seus 
nomes verdadeiros no Facebook, o que reduz o risco de 
problemas em comparação a sites como YouTube. 
Contudo, certo nível de moderação ainda é necessário. 
"Os clientes estão sempre preocupados com as > 
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> reações, o que é natural ao dar a cara a tapa em uma rede social", observa 
Tony."O moderador deve entender a comunidade, conhecer seus princípios 
e não exagerar no desempenho de sua função." 

A presença no Facebook nunca deve ser uma adição de última 
hora em uma campanha, e sua implementação precisa ser autêntica. "Se 
você for transparente e honesto, as pessoas se sentirão bem para interagir 
com sua marca, contanto que valha a pena", acredita Tony. Como exemplo 
do que não fazer, ele cita uma situação que acontece muito: usuários que 
permitem que marcas acessem seus murais e que têm a confiança traída 
ao serem usados como veículos de spam: "As marcas devem tratar essa 
permissão por parte dos usuários com o máximo de respeito. As pessoas 
só irão gostar se receberem conteúdo bom e relevante." 

O Facebook pode ser um território amplo para muitas 
campanhas, mas, em alguns casos, apps também se fazem necessários. 

Com a funcionalidade social cada vez mais presente 
em sites externos, o compartilhamento é cada vez mais 
natural para os usuários."Seja lendo um artigo que 
meus amigos curtiram, seja comprando um ingresso de 
show e vendo quem da minha lista também vai, o 
Facebook trouxe uma camada social completamente 
nova para a web", explica Jeroen. "Entender o contexo 
no qual as pessoas consomem e interagem com o 
conteúdo é crucial para criar o nível ideal de interação." 

Jerome Amousruz, diretor de marketing 
digital da agência suíça Details (www.details.ch). 
propõe três estratégias para conquistar os usuários. "A 
primeira é dar uma recompensa a quem conclui uma 

ação", conta. "A segunda é brincar com o narcisismo das 
pessoas, colocando-as como estrela principal da 
campanha. A terceira é a competição entre usuários." 

Como em qualquer campanha digital, no 
Facebook existem diversos tipos de interação. Para a 
Details, tudo começa com a exposição básica da 
mensagem da campanha, que pode ser seguida de 
interações simples, como votar em alguma coisa ou 
curtir uma página. Depois, vem a participação intensa, > 
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>que costuma envolver conteúdo gerado pelos usuários. 
Por último, a meta de todos os marqueteiros digitais: o 
compartilhamento do conteúdo da marca, que 
espalhará a mensagem. 

Ao conquistar a atenção dos usuários, será 
preciso recompensá-los e agradá-los na mesma 
medida. "É importante oferecer conteúdo e experiências 
interessantes, engraçadas ou úteis", aconselha Jeroen. 
"Sem definir uma direção que dê vida à história da 
marca, os usuários terão dificuldade para se identificar 
com a campanha. Você precisa descobrir o que 
desperta o interesse do seu público." 

"É uma questão do que você diz e de como diz", 
complementaTony."Não há nada piordoque pedir 
muito tempo ou energia do usuário. Se eles quiserem ou 
precisarem sair, deixe que saiam. Cada segundo que o 
usuário passa na internet é um investimento enorme do 
tempo dele. Ele não quer ver mensagens toscas, e sim 
algo que tenha valor, que seja interessante e que o 
ajude a ganhar dinheiro ou resolver um problema." 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 52, p. 42-46, dez. 2011.  
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 52, p. 34-41, dez. 2011.




