
A HORA DAS MINORIAS 
Redes sociais de nicho surgem com força para atender públicos específicos com 
interesses em comum« 

B R U N O G R E G Ó R I O 
D I O G O M I R A N D A 

»»» Imagine uma rede social na qual 

você possa compartilhar interesses 

em comum como receitas de bolo, 

gosto por música, tipo de tratamen-

to usado para cada doença específi-

ca, ao invés de compartilhar fotos e 

comentários sobre sua vida pessoal, 

como é feito no Facebook. 

É esse formato de rede social seg-

mentada que vem crescendo no Brasil 

e no mundo, despertando a curiosida-

de de internautas. É o caso de Marce-

lo Moreno, 53, gerente de manutenção, 

que entra diariamente no Receitáculo -

rede social de nicho para compartilha-

mento de receitas - para divulgar seus 

novos pratos e aprender outros. 

Além de trocar informações sobre 

culinária, Moreno conta que aproveita o 

site para fazer novas amizades que pos-

suam os mesmos interesses. "Eu entro 

todos os dias para incluir novas amiza-

des e ver receitas novas ou 

até mesmo inseri-las. Tenho bons 

amigos no site.", acrescenta. 

São as redes sociais para fins especí-

ficos, tais como encontros, empregos, 

livros, receitas de bolo. Esses grupos 

foram criados para que pessoas compar-

tilhem coisas em comum, afinidades. É 

uma nova tendência que aproxima pes-

soas distantes e distancia pessoas próxi-

mas. São redes que funcionam off-line, 

os usuários não precisam estar em cons-

tante contato pessoal, as pessoas não 

são amigas necessariamente. A ut
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A estudante Mar iana Tegon lê e 
compart i lha sua opinião sobre livros 
na rede social Skoob | F O T O N A T A L I A 
P I C A N Ç O 

No Brasil, diversas redes já obtêm 

sucesso. Na maioria são pessoas que 

criam paralelamente a seu emprego, 

mas com a adesão, largam tudo para se 

dedicarem ao site. É caso de Flávio Pri-

pas e Renato Steinberg, fundadores da 

bymk, hoje chamada Fashion.me, que é 

uma rede social onde usuários podem 

criar e compartilhar seus looks virtuais. 

"A ideia de montar o bymk surgiu 

quando as nossas esposas decidiram 

abrir uma loja física de roupas. Verifi-

camos o quanto era necessário investir 

e percebemos que o custo era muito alto. 

Como já atuávamos na área de TI, tive-

mos a ideia de criar algo na internet para 

elas tocarem, um lugar onde os próprios 

usuários criassem conteúdo, para não 

termos que abastecer o portal. Sem 

perceber, estávamos criando a primei-

ra rede social de moda no Brasil. Com o 

crescimento do negócio, eu e meu sócio 

decidimos largar nossos empregos para 

nos dedicarmos 100% a ele.", comenta a 

estudante de jornalismo. 

O Fashion.me que conta com 600 mil 

usuários e faturamento de R$ 1 milhão 

projeta aumentar os conteúdos dispo-

níveis no site e internacionalizar a pla-

taforma para o futuro. Assim como o 

projeto de Flávio, outras redes sociais 

segmentadas surgem com força. Uma 

que atingiu sucesso em pouco tempo foi 

o Skoob, a maior rede social brasileira 

para quem gosta de ler. 

Com um mês de funcionamento a rede 

contava com pouco mais de 7.500 usuá-

r i o s . Co-fundadora do Skoob, Vivia-

ne Lordello conta que a ideia é reunir 

pessoas que possuam o hábito da lei-

tura para poderem trocar informações 

sobre livros de seu interesse. 

"Cada usuário pode montar a sua 

estante virtual com os livros que já leu, 

está lendo, vai ler, releu ou abandou. 

Pode ainda fazer resenhas, criar histó-

ricos de leitura, avaliar os livros, criar 

listas de livros desejados, favoritos e 

ainda disponibilizar seus livros para 

trocas com outros usuários da rede", 

diz Viviane, explicando sobre o funcio-

namento da rede. 

A universitária Mariana Tegon, usu-

ária do Skoob, conta que conheceu a 

rede social por meio de um amigo." É 

um ótimo site para se organizar melhor 

em relação ao que leu e gostou ou até 

mesmo o que não gostou", conta Maria-

na. Entretanto poucos conhecidos da 

estudante usam o site. Procurando 

novos "skoobers" (como são chama-

dos os usurários), os fundadores da 

rede projetam viabilizar novos meios 

de acesso, lançando em breve apps para 

produtos Apple e Android. 

Outras redes sociais segmentadas 

surgem com força. No último mês de 

março, foi lançada, tendo como "embai-

xador" o craque Neymar, o Palpiteiros. 

Carregando a proposta de ser uma mesa 

de bar na internet, o usuário poderá dar 

palpites sobre jogos, seu time do cora-

ção e jogadores profissionais. 

Conquistando cada vez mais os inter-

nautas brasileiros, as redes sociais de 

nicho se apresentam como um bom 

investimento para empreendedores e 

uma ótima saída para quem procura um 

grupo de pessoas com afinidades. 
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»»»Foi-se o tempo em que o acesso a 

redes sociais era proibido nas empre-

sas. Atualmente o cenário nas gran-

des empresas é bem diferente - e já 

há pessoas sendo remuneradas jus-

tamente para passar o dia navegan-

do por comunidades virtuais. 

Empresas de ponta estão estimu-

lando seus funcionários a utilizarem o 

Facebook e o Twitter para monitorar o 

que está sendo dito pelo público sobre 

a marca. Além disso, a opinião direta 

do público é levada em conta no desen-

volvimento de projetos e para saber se 

a qualidade da mercadoria ou serviço 

entregues está sendo satisfatória. 

O objetivo das empresas ao aderir a 

esse monitoramento é conseguir, de 

forma instantânea, entender o que o 

cliente espera da empresa. "Um moni-

toramento bem feito costuma gerar 

importantes 'insights' para as marcas, 

podendo levar ao seu reposicionamen-

to no mercado, à criação de produtos 

ou a outras mudanças que possibilitem 

maior estreitamento e engajamento 

entre marca e consumidores, além de 

poder prevenir crises", enumera Bea-

triz Polivanov, pesquisadora do ESPM 

Media Lab, que presta consultoria sobre 

redes sociais para o Bradesco. 

Assim, o que era visto como diversão 

- ou distração - não só ganhou espaço 

nas empresas como abriu mercado para 

agências especializadas em ações estra-

tégicas por meio dessas redes. É o caso 

da Jokerman Non-traditional Media, 

que elabora ações de comunicação 

usando canais ainda pouco explorados. 

Inajá Gomes, gerente de marketing 

da Jokerman, conta que acompanhar a 

movimentação dos internautas é cru-

cial. "Entendê-los nos ajuda a enxergar 

a marca pela ótica do consumidor, e com 

isso conseguimos identificar demandas 

sub-atendidas ou não atendidas." 

Outras empresas aderiram às mídias 

VITRINE 
(E VIDRAÇA) 

VIRTUAL 
Monitorar as redes sociais vira praxe em grandes 

empresas, que ao mesmo tempo zelam por sua imagem e 
criam novas estratégias de comunicação pela web 
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classificamos o resultado como ocorrên-

cia positiva, negativa, neutra ou lixo", 

afirma Mariana. 

"Com o monitoramento constante e 

correto, é possível atender consumido-

res insatisfeitos com agilidade, identifi-

car oportunidades de relacionamento, 

sentir o pulso do mercado e até mesmo 

perceber o início de uma possível crise", 

completa. 

Beatriz Polivanov, do ESPM Media 

Lab, comenta que "o monitoramento 

de mídias sociais nada é mais é do que 

o bom e velho acompanhamento que o 

marketing sempre fez do que as pes-

soas falam sobre determinadas mar-

cas, com a única, e grande, diferença 

de que, no contexto das mídias sociais, 

essas impressões são feitas voluntária 

sociais no seu dia a dia. A agência digi-

tal Ginga, por exemplo, utiliza o método 

para avaliar o que é dito sobre determi-

nada marca para depois montar estra-

tégias de comunicação mais eficientes. 

Mariana Ditolvo, gerente de conteúdo 

e redes sociais da Ginga, explica que o 

monitoramento de mídias sociais prevê 

o acompanhamento, em tempo real, de 

tudo o que é falado sobre a marca na 

internet. 

Na Ginga, o monitoramento é reali-

zado por meio de softwares especiais. 

"Em primeiro lugar configuramos as 

buscas de acordo com as demandas 

de cada cliente. Depois, acessamos os 

resultados em diferentes momentos 

do dia para, assim, analisarmos o con-

teúdo do que foi coletado. Em seguida, 

e diariamente por milhares de pessoas 

na web e ficam como rastros disponí-

veis para análise". 

No cenário das grandes empresas, 

quem fica responsável por realizar esse 

monitoramento é o analista de inteli-

gência ou analista de mídias sociais, 

explica a pesquisadora. Para ela, os pro-

cedimentos de monitoramento se divi-

dem em coleta, categorização e classi-

ficação das informações relacionadas a 

determinada marca. 

Tarcízio Silva, organizador do 

livro "Para Entender o Monitoramento 

de Mídias Sociais", apresenta oito eta-

pas de trabalho: observar menções; pla-

nejar; selecionar ferramentas; classifi-

car; categorizar; consolidar; analisar e 

interpretar; apresentar resultados. A ut
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Text Box
Fonte: Plural, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 28-31, jul. 2012.




