
Se você pensa que redes sociais, como o Facebook, ser
vem apenas para fazer amigos, é melhor 1er esta matéria até o 
final. A invenção de Mark Zuckerberg, agora, também é uma 
vitrine para grandes marcas, que viram uma bela oportunida
de de vender os seus produtos. É o Social Commerce - que 
leva para as plataformas sociais todas as expenências rela
cionadas à compra de produtos e serviços. 
Esse foi um dos principais assuntos discutidos no 6o Web 
Expo Forum, que aconteceu nos dias 12 e 13 do mês pas
sado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 
No painel "Social Commerce: vai decolar?", Gabriel Borges, 
diretor da LikeStore, desenvolvedora de lojas virtuais para o 
Facebook, defendeu que essa será a ferramenta do futuro. 

"Não podemos dizer que cerca de 40 milhões de usuários de 
internet sejam jovens de classes altas. Isso prova a tendência 
geral do Social Commerce no Brasil", diz. 
Tudo isso por um bom motivo: hoje, todos estão plugados no 
Facebook. 'As redes sociais são um canal de interação entre 
amigos e são os amigos as pessoas em que mais confiamos 
quando o assunto é a compra de alguma coisa", afirma. Para 
Borges, as mídias sociais não criaram nenhum conceito novo. 
"O comportamento humano de compartilhar e pedir opiniões 
ao realizar uma aquisição já era comprovado por pesquisas. 
Agora, apenas migrou para a internet", acredita. 
E, por falar em pesquisa, ainda de acordo com o especialista, 
um estudo revelou que as formas de propaganda mais confi-
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áveis são os próprios amigos. "90% das pessoas que pensam 
em comprar algo perguntam primeiro para o amigo sobre 
determinada marca", afirma. "Por exemplo, se você estiver 
pensando em correr, você vai ligar para um amigo indicar 
uma marca boa de tênis." 
Um exemplo citado por Borges durante o painel foi a Pi-
xar, cuja página no Facebook dá ao internauta a possibili
dade de comprar ingressos. "Além de comprar, o usuário 
tem a possibilidade de avisar um amigo que comprou o 
ingresso e, ainda por cima, chamá-lo para assistir o filme 
também", exemplifica. 
A prova de que o Social Commerce já é um fenômeno nos 
Estados Unidos é o vídeo hauling, que são canais no YouTube 

criados por adolescentes norte-americanas que dão opinião 
sobre os produtos que compraram. 'Além disso, elas também 
dão dicas dos produtos, contam as suas expenências, entre 
outras coisas", conta Borges. Um dos canais mais populares 
dos Estados Unidos é o da jovem Jucy Star, que tem 131 mi
lhões de visualizações. "Fazendo um comparativo, a Folha de 
S.Paulo, que é um dos principais jornais do país, tem, no do
mingo, uma tiragem de 350 mil exemplares, enquanto uma 
adolescente consegue, em seu canal no YouTube, despertar 
a atenção em mais de 130 milhões de internautas." 
Já Leonardo Santos, diretor-geral de TI da Billabong, mostrou 
um case construído a partir da análise de dados coletados 
das vendas virtuais da loja. A companhia criou uma loja mo
delo em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, para 
integrar expenências de Social Commerce no mundo real. 
Por meio das tecnologias RFID (identificação por radiofrequ
ência) e NUI (sigla em inglês para interface natural do usu
ário), a Billabong permite aos clientes combinar peças de 
roupas, receber sugestões personalizadas, testar combina
ções em simuladores virtuais e compartilhar as experiências 
no Facebook. "Conseguimos aumentar em 32% as vendas ao 
mapear os movimentos dos nossos clientes e aplicar suas 
preferências em outras lojas, foi um conhecimento adquiri
do", revela Santos. 

W E B E X P O F O R U M 2012 

O evento discutiu as principais tendências relacionadas ao 
uso do ambiente digital como plataforma para negócios. O 
Web Expo Forum reuniu profissionais e especialistas do mer
cado que discutiram como a utilização dessas tecnologias 
podem ajudar as empresas a crescerem. Hoje, a importância 
e o retorno que as iniciativas digitais e as redes sociais trazem 
para as empresas já são realidade. O desafio, no entanto, é 
saber como integrá-las aos processos de negócios e à opera
ção organizacional. 
A edição 2012 foi dividida em Congresso, com oito painéis 
e duas palestras especiais, e Workshop, que aconteceu pa
ralelamente, durante os dois dias, reunindo conteúdos para 
atualização profissional e melhor conhecimento sobre dife
rentes tecnologias, soluções de negócios e marketing digital 
envolvendo as redes sociais. 
Foram discutidos temas como engajamento e fidelização de 
consumidores; brand content; social games; social vídeos; 
social commerce, social media para mobilidade, criação de 
campanhas interativas nas redes sociais; etiqueta digital no 
uso das mídias sociais dentro e fora da empresa; inteligência 
artificial e o diferencial competitivo para o monitoramento e 
análise de mídias sociais; publiadade digital via DCO - Dy-
narrac Creative Optimization, entre outros. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 471, p. 62-63, abr. 2012. 




