
As companhias que já pos-
suemFanpage (página em-
presarial do Facebook)
apostam em conteúdo ex-
clusivo e linguagem colo-
quial para conquistar se-
guidores. O Bradesco, por
exemplo, em virtude da
sua imagem tradicional,
teve dificuldade em se
adaptar a esse texto mais
leve. A solução encontra-
da foi responder àsmensa-
gens na mesma lingua-
gem que os clientes. “Ti-
vemos um caso emblemá-
tico ano passado no qual
recebemos em forma de
poesia a demanda de um
cliente por um novo car-
tão. Respondemos nomes-
mo formato e viramos no-
tícia”, conta Marcelo Sal-
gado, gerente de mídias
sociais do Banco.
Marcio Oliveira, geren-

te de Marketing Brasil da
American Airlines, conta
que a principal dificulda-
de da companhia foi se po-
sicionar na mídia. “Os
clientes acharam que nos-
sa página era um canal de
reclamação.Foi um longo
trabalho até conseguir-
mos veicular o conteúdo
programado. O objetivo é
mostrar que a empresa en-
tende a cultura do cliente
brasileiro”, conta. Já aMe-
dia Education aposta em
conteúdos exclusivos pa-
ramanter fiéis os seguido-
res. “Publicamos maté-
rias sobre o tema e pesqui-
sas exclusivas”, diz o CEO
da companhia, Alexandre
Formagio. ■ P.A.

O consultor de mídias sociais
faz uma breve avaliação
sobre a presença das
empresas no Facebook.

Por que as companhias
devem se fazer presentes
no Facebook?
O Brasil é o terceiro país que

mais acessa essa rede social.
Então é simples: as companhias
tem de estar onde o público está.
É uma questão de marketing.

Como se adaptar às
constantes mudanças
na rede?
A solução é enviar os funcionários

para participar de eventos. Nessa
ocasião, além de pelestras com
especialistas, o contato com
profissionais da mesma área é
muito importante. A troca de
experiência tem um papel ímpar
nesse meio que está em constante
mutação. Existem também alguns
cursos on-line que podem ajudar.

O Facebook tende a
manter o sucesso ou será
substituído, assim
como aconteceu com o Orkut?
Acredito que deve se manter,
pois é uma rede consolidada.
Eles estão sempre investindo
em novas ferramentas.
Esse é o motor do sucesso. P.A.
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Grande parte da população
mundial não consegue ficar
um dia sequer off-line. A ne-
cessidade de conexão faz com
que as redes sociais ganhem
cada vez mais destaque na in-
ternet. O conceito não é novo,
já que desde os primórdios os
homens se reuniam em volta
da fogueira para compartilhar
interesses e trocar informa-
ções. Essa forma de interação
acompanhou a evolução tecno-
lógica e hoje se traduz em gi-
gantes, como o Facebook -
maior rede social do mundo,
com1 bilhão de usuários. Dian-
te do cenário, as empresas
têm cada vez mais necessida-
de de fazer parte do advento.
Gerenciar crise, monitorar

preferências e realizar publici-
dade são alguns dos objetivos
que as companhias buscam ao
ingressar nas redes. Mas para
isso, enfrentam o desafio de
entender qual é a melhor for-
ma de se portar nessa novamí-
dia. Uma das principais difi-
culdades é lidar com as cons-
tantes mudanças pelas quais
as redes sociais passam todas
das semanas. Para preencher
essa lacuna, grandes empre-
sas têm apostado em enviar
os funcionários para partici-
par de eventos focados emmí-

dia digital para oferecer um trei-
namento específico.
Alexandre Formagio, CEO da

Media Education, companhia
especializada emproduzir even-
tos com foco em mídia social e
marketing digital aponta que
gestão de crise e métricas de
monitoramento são as princi-
pais demandas do mercado ho-
je. “Mesmo as empresas que ter-
ceirizam omonitoramento e ge-
renciamento nas redes enviam
seus funcionários aos eventos
para que estes consigam se co-
municar e trabalhar em conjun-
to com as agências. É o caso da
Unilever, por exemplo”. Ele
destaca que o Facebook é a rede
que mais chama atenção das
companhias.
“Essa é a ferra-

mentadecomuni-
cação mais com-
pleta que existe,
pois oferece diver-
sas opções de
anúncios. O Twit-
ter é limitado e o
Google Plus ainda
está engatinhan-
do”, conta. Formagio ressalta
que após a abertura de capital, a
rede de Mark Zuckerberg está
tentando aumentar a remunera-
ção e por isso, o modelo de pu-
blicidade passa por mudanças
praticamente toda semana. “Es-
se é um meio que está em cons-
tante mutação, por isso deixa-

mos para fechar a grade de pa-
lestras bemperto do evento pa-
ra não ficar defasada”, diz.
O Bradesco começou amoni-

torar as redes sociais em 2004.
Mas somente no ano passado
criou um departamento especí-
fico para tratar do tema. A
equipe conta com 20 funcioná-

rios, que vieram
da área de atendi-
mento ao clien-
te. O critério pa-
ra a escolha des-
sas pessoas foi a
intimidade com
as redes e um
bom texto. “O
que faltava para

esse grupo era aprender sobre
como funciona o mercado de
redes sociais e marketing digi-
tal. Para preencher essa lacu-
na, participamos frequente-
mente da maioria dos eventos
com esse foco”, diz Marcelo
Salgado, gerente de redes so-
ciais da instituição.

Salgado destaca que os even-
tos têm duas aplicações dire-
tas. A primeira é o contato
com os principais temas domo-
mento, o que abre a possibilida-
de para um estudo posterior. A
segunda é o relacionamento
com outras pessoas do merca-
do. “Essa troca de experiência
em ummercado que é relativa-
mente novo é imprescindível
para o desenvolvimento do
funcionário”, ressalta.
A companhia aérea america-

na América Airlines optou por
abrir um único escritório para
cuidardo segmentodemídias so-
ciais daAméricaLatina.Aprinci-
pal atividade do departamento,
localizado em Lima, no Peru, é a
criação e monitoramento de
Fanpages (página empresarial
do Facebook) específica para ca-
da país. “Facebook é a rede que
damos mais atenção, pois tem
muita força”, justifica Marcio
Oliveira, gerente de Marketing
Brasil da American Arline. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




