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A
agência de pes-
quisas Fleishman-
Hillard divulgou
estudo sobre o
comportamento

do consumidor digital que
apontou a influência da inter-
net na decisão de compra. Se-
gundo o levantamento, 89%
dos entrevistados utilizam os
mecanismos de busca quando
procuram informações sobre
produto ou marca. Uma em ca-
da cinco pessoas recorre à pá-
gina da marca no Facebook e
51% dos participantes afirma-
ram que nos próximos dois
anos a internet terá mais in-
fluência em suas decisões. 

O gerente de produtos da
empresa desenvolvedora de lo-
jas para social commerce LikeS-
tore, Ricardo Grandinetti, afir-
ma que o comportamento so-
cial moderno mostra como a in-
ternet tem importância no dia a
dia das pessoas. “O tradicional
boca a boca continua existindo,
mas por meio das redes sociais.
É comum encontrar pessoas no
Facebook ou no Twitter procu-
rando mais informações sobre
algum produto especifico”,
pondera Grandinetti.

O crescimento da LikeStore,
criada ano passado, é reflexo
da busca das empresas por ex-
plorar a força da interação en-
tre amigos nas redes sociais
com o poder de conversão de
vendas do e-commerce. Lan-
çado oficialmente em agosto
de 2011, o serviço já conta
com mais de três mil lojas no
Facebook e aproximadamente
nove mil vendas. 

O diretor de Marketing da
grife masculina Aramis, Richard
Stad, diz que utiliza as mídias
sociais para promover concur-
sos culturais e divulgar novida-
des. As vantagens, na opinião
de Stad, são a disseminação rá-
pida das informações e a intera-
ção com o consumidor da mar-
ca. Ele ressalta, porém, que é
preciso agir com cautela, pois a
marca fica exposta a opiniões

diversas, críticas e reclamações.
“O público que nos acompa-

nha nas redes é um público ati-
vo e ansioso por novidades. Es-
tão sempre interagindo com a
marca seja através de comentá-
rios ou compartilhando as in-
formações postadas. Sabem
que são ouvidos e que serão
atendidos. É preciso tomar cui-
dado com tudo o que é postado
e saber lidar com as opiniões
dos usuários”, recomenda Stad.

Para o sócio do restaurante
Bentô Japa, Claudio Versiani, a
vantagem está no baixo custo
das ações promovidas em redes
sociais. Por meio da internet,
eles oferecem ofertas exclusivas
para seus seguidores. Versiani
explica que assim que o restau-
rante foi aberto, iniciaram estas
ações, seguindo tendência mer-
cadológica mundial.

“As empresas que estão fora
das redes, estão perdendo exce-
lente oportunidade de conhe-
cerem melhor seu público e as-
sim identificar novas oportuni-
dades de negócios” completa o
diretor de Marketing da Aramis,
Richard Stad. 

Para o gerente de produtos
da LikeStore, as redes sociais
hoje proporcionam oportuni-
dades para empresas de todos
os tamanhos e até pessoas físi-

cas, que podem expor produ-
tos e se comunicar com a base
de clientes. “A inserção que de-
verá ser diferente dependendo
do perfil da empresa”, argu-
menta Grandinetti.

A Afghan, moda feminina,
também marca presença neste
tipo de mídia. A empresa possui
6 mil seguidores no Facebook e
mais de 3 mil no Twitter. “Em
abril de 2010 percebemos a for-
ça e o potencial da internet,
principalmente das redes so-
ciais. Vimos que tais ferramen-
tas seriam um canal mais direto
entre a empresa e as clientes”,
conta a responsável pelo marke-
ting da empresa, Layla Feldman.

Para Layla, o custo-benefí-
cio das ações é muito positivo.
Ressalta que uma atuação bem
sucedida deve levar em conta o
cuidado com a linguagem e pa-
lavras utilizadas, assim como
na hora da escolha dos assun-
tos abordados. “É importante
investir com responsabilidade,
contratando profissionais qua-
lificados, porque o trabalho
não é tão simples quanto pare-
ce. Tudo o que você diz na in-
ternet gera repercussão e ela
pode ser para o bem ou para o
mal”, opina Layla. 

A floricultura online Giuliana
Flores desde o ano passado está

aumentando seus investimen-
tos na área. Os canais servem
para contato e divulgação de
conteúdo sobre flores e assun-
tos relacionados. A empresa
cria imagens para que os segui-
dores compartilhem e se divir-
tam, além de possuir um aplica-
tivo de envio de flores virtuais. 

“Podemos interagir com
grande número de pessoas ao
mesmo tempo, participar de
seu dia-a-dia e, com isso, nos
tornarmos sua lembrança na
hora de presentear e de tirar
dúvidas sobre as flores. O clien-
te também pode conferir nos-
sas páginas e se sentir mais se-
guro e amparado na hora da
compra”, observa o gerente de
Marketing da Giuliana Flores,
Juliano Souza. 

Souza defende que a em-
presa deve ter posição neutra
em seu conteúdo, sem induzir
os seguidores a algo, pois isto
pode ser visto de forma negati-
va. “Para uma boa reputação,
deve ajudar ao máximo as pes-
soas que a procuram nas redes.
Em caso de reclamação, dar a
devida atenção e solução bre-
ve. Interagir o máximo possível
com os fãs, visando que esta
seja produtiva para os dois la-
dos”, recomenda .

CONSUMO – Pesquisa aponta que uma entre cincopessoas recorre à página 
da empresa no Facebook para obter informações sobre a marca ou sobre o produto

Na luta pela
igualdade 

Vem aí mais um Dia Internacional da Mulher. A da-
ta foi institucionalizada pelas Nações Unidas em
1977, embora movimentos em defesa dos direitos das
mulheres tenham sido iniciados no final do século 19.

A Revolução Industrial foi o estopim de manifes-
tações em decorrência do trabalho escravo imposto
a mulheres e crianças. Na atualidade, a conduta hu-
mana só confirma a prática do "remake", ao qual
nos familiarizamos em filmes e novelas:  muda o
cenário, mudam os protagonistas, mas a história
continua a mesma. 

O trabalho escravo persiste e às mulheres e cri-
anças juntam-se imigrantes ilegais a serviço de outros
imigrantes igualmente ilegais. Há também os desas-
sistidos e explorados em áreas rurais, além de trabal-
hadores à mercê de economias vitaminadas pelo au-
toritarismo. Isso, só para lembrar os exemplos mais
frequentes no noticiário do país e do mundo. 

Temos o Dia do Imigrante, e o do Migrante tam-
bém, assim como o Dia das Crianças e o Dia da
Abolição da Escravatura. Tais datas nos levam a feste-
jar conquistas e incentivar ações contínuas, como o
combate ao preconceito e à violência.

EXEMPLOS DE LIDERANÇA

No caso das mulheres, a batalha para conquistar lu-
gar na sociedade é incessante, principalmente em
países avessos à evolução feminina, seja por questões
religiosas, seja por questões culturais e até econômi-
cas, seja por todas elas juntas.

É bem verdade que, nas circunstâncias em que
vivem muitas mulheres, os progressos são vagarosos e
quase imperceptíveis, mas existem. 

Exemplo disso nos foi dado pelo Prêmio Nobel da
Paz em 2011, que reconheceu a força de três mul-
heres: Ellen Johnson Sirleaf, presidente da Libéria;
Leymah Gbowee, militante também da Libéria; e
Tawakkul Karman, jornalista e ativista do Iêmen.

Sirleaf foi a primeira mulher a ser livremente eleita
presidente de um país africano, em 2005. Contribuiu
para o desenvolvimento e defesa das mulheres.

Gbowee mobilizou mulheres na Libéria pelo fim da
segunda guerra civil no país, em 2003. Ficou mais
conhecida, inclusive, por ter liderado uma greve de
sexo pelo fim da guerra.

Karman participou da Primavera Árabe e se distin-
guiu na luta pelos direitos das mulheres, pela democ-
racia e pela paz no Iêmen.

Do lado ocidental do mundo, a vida das mulheres
parece ser mais fácil, mas só parece. Ainda há quem
esteja impedida de ir e vir e até proibida de se expres-
sar publicamente. Outras mulheres, e foram muitas as
recém-descobertas, vivem dominadas pela violência
psicológica de seus entes mais próximos, sujeitas ao
mutismo de cativeiros. 

A violência física, a mais perceptível, desconhece
posição social, idade, grau de educação. Drogas, com
destaque para as bebidas alcoólicas, são os agentes
mais citados como justificativa para aqueles que per-
dem a cabeça e batem, e matam.

SEM PRECONCEITO

O preconceito contra as mulheres é grande e, infe-
lizmente, muitas vezes parte de outras mulheres. A re-
cente passagem da atriz de Hollywood, contratada
para o comercial de cerveja durante o Carnaval, ilus-
tra isso.

Ela pode ter sido mal interpretada, é claro, e a im-
prensa de variedades foi muito elegante, pouco co-
mentando a frase infeliz. No entanto, "não ser o tipo
de mulher que bebe cerveja" soou com uma carga de
preconceito desnecessária. Só existe um tipo de mul-
her que bebe cerveja, a que gosta.

Muitos equívocos já se sucederam na luta pelos di-
reitos das mulheres e a ignorância tem se mostrado o
maior dos preconceitos no trato da questão da igual-
dade. Não só em relação às mulheres, mas em relação
a todos aqueles que parecem mais vulneráveis.

A ignorância nos impede de enxergar e de valorizar
diferenças, pois todos têm o direito de experimentar,
arriscar, inovar, desafiar a possibilidade de fazer o que
ainda não foi feito. Todos têm direito às mesmas opor-
tunidades, mesmo que alguns se saiam melhor do que
outros em determinadas tarefas. 

A tão pleiteada igualdade tem tudo a ver com re-
speito. É isso o que nos falta para vencer a ignorância
e abrir caminho para novas conquistas. Será que a
gente consegue, algum dia?
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lcano@terra.com.brLUCILA CANO*

RESPONSABILIDADE

* Homenagem a Engel Paschoal (7/11/1945 a 31/3/2010), jornalista e
escritor, criador desta coluna.

DICAS:

■ Entender se seus produtos
têm potencial social, ou se-
ja, se gera discussão entre
pessoas naturalmente. Veri-
ficar também se seria mais
fácil para os clientes com-
prar via rede social ao invés
de outro canal, se o produto
se comunica com pequenos
grupos e se tem diferencial.

■ Outro cuidado importante
é estar pronto para se dedi-
car ao canal social. Toda re-
clamação, pedido, dúvida,
deve ser prontamente aten-
dido e discutido com o
cliente. O relacionamento na
rede social é mais visceral,
pois o cliente se encontra
mais próximo da empresa
através do teclado do com-
putador. Se a empresa não
estiver pronta ou disposta
para realizar isto, não
adianta ter o canal.

■ O último ponto está rela-
cionado ao primeiro passo.
Seria escolher a solução de
social commerce ou vitrine
adequada para o tamanho,
perfil e estrutura do negócio.
Na maioria das vezes quan-
do a empresa é pequena e
está se iniciando recomen-
damos o uso de uma plata-
forma self-service, sem cus-
tos de setup, o que elimina
o risco de investimento. 

Decisões cada vez mais 
influenciadas pelas redes 

Interação com vários grupos Percebemos a força da internet O boca a boca continua existindo

FOTOS DE DIVULGAÇÃO
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 01 mar 2012, Seudinheiro  p. B12.




