
esse espaço: uma espécie de biblioteca di-
gital onde disponibilizamos de maneira or-
ganizada nossos conteúdos" ressalta Issa. 

Alexandre Waclawovsky, head de ino-
vação de marketing da Diageo na América 
Latina, também compara um site a uma 
biblioteca, ou então à "casa da marca" na 
qual o consumidor pode encontrar tudo 
o que lhe diga respeito: histórico, ativa-
ções, comerciais de TV, entre outros con-
teúdos. "Sites têm também papel impor-
tante como grandes indexadores de bus-
cas" complementa. 

E uma página de rede social, prosse-
gue Waclawovsky, pode ser consideradoa 
"um lounge de conversas" Ou seja: um 
espaço para interagir e conectar-se com 
a marca. Para ele, "participar das mídias 
sociais não é mais uma opção, já que, in-
dependentemente de a marca querer ou 
não, os consumidores já estão falando so-
bre ela nas mídias sociais. A grande opor-
tunidade é então juntar-se às mídias , e 
adicionar valor a essas conversas" 

Mas no próprio uso das mídias sociais, 
aponta o Wave, são notadas variações no 
comportamento dos intemautas. Em uma 
das quais há atualmente maior interesse 
na administração dos perfis existentes, 
em detrimento da criação de novos per-
fis em outras redes (ver quadro). 

O estudo mostra ainda que, diferente-
mente dos meios impressos, a TV parece 
não estar sendo afetada pelo crescimento 
do uso das mídias sociais (e da navegação 
na internet de maneira geral). Diz expres-
samente: "Esse dado, sugere que a TV em 
vez de ser uma rival para o consumo de 
mídias sociais, é uma perfeita aliada por 
meio do second screening, que são pes-
soas que acessam outros meios de comu-
nicação por outra tela (um PC ou um dis-
positivo móvel), enquanto assistem TV" 

tar de forma mais amena o tema espinho-
so no qual fundamenta sua comunicação 
— o combate à dor —, marcou esse lança-
mento com uma web-série protagonizada 
pelo grupo feminino de humor As Olivias, 
e já conseguiu quase 130 mil seguidores 
(número aparentemente expressivo para 
essa categoria de produtos). 

Mas, na opinião de Cinthia, se é hoje 
impossível deixar de relacionar-se com 
os consumidores via mídias sociais, o si-
te não pode ser ainda desconsiderado: 
"É lá que as pessoas buscam as informa-
ções mais institucionais e mais detalha-
das das marcas" 

Bibliotecas e lounges 
Mesmo tendo já ultrapassado a impres-

sionante marca de cinco milhões de segui-
dores no Facebook, L'Oréal Paris não regis-
tra queda de acessos a seu site, afirma Gui-
lherme Issa, gerente de grupo de marketing 
digital dessa marca. É até, ele reforça, cres-
cente a quantidade de acessos a esse site, 
mensalmente visitado por algo entre 200 
e 250 mil visitantes (a quantidade varia de 
acordo com fatores como lançamentos e 
campanhas de comunicação). 

O próprio Facebook pode ser um po-
deroso aliado do espaço proprietário da 
marca: "As pessoas que vêm dessa rede 
são aquelas com maior permanência no 
site" conta Issa 

Segundo ele, o usuário das mídias digi-
tais quer a interatividade própria das mí-
dias sociais, mas deseja também um am-
biente em que encontre informações de 
seu interesse detalhadas e organizadas, 
acessáveis sem a necessidade de busca 
no conjunto dos conteúdos relacionados 
à presença, nas redes sociais, dos outros 
seguidores das marcas (no caso de L'Oréal 
Paris, milhões de seguidores). "Nosso site 
— que trabalhamos como um portal —, é 

de forma mais envolvente e colaborati-
va, senão eles sairão de lá rapidamente" 

O site de Advil, marca de analgésico da 
Pfizer, parece referendar essa informação 
de queda nas visitas a sites de marcas ex-
posta pelo Wave. Recebe cerca de 16 mil 
visitantes por mês, quantidade aproxima-
damentede 20% inferior àquela registra-
da há um ano. Mas essa variação talvez 
não possa ser creditada somente à expan-
são das redes sociais, e nem mesmo ao 
menor interesse pelo site. "Campanhas 
de comunicação, por exemplo, influem 
na quantidade de visitações" diz Cinthia 
Giorgi Ribeiro, gerente de Advil. 

Atenta à necessidade de presença nos 
canais hoje mais demandados pelos in-
temautas, Advil — cuja agência é a própria 
WMcCaan —, há por volta de quatro me-
ses criou sua página no Facebook. Para tra-

Durante muito tempo as expressões 
máximas da presença de marcas e 

empresas nos meios digitais, os sites se-
riam hoje pouco interessantes como ca-
nais de relacionamento com os consu-
midores? Essa é uma indagação possivel-
mente proposta pela mais recente edição 
do estudo Wave, periodicamente desen-
volvido pela rede McCann. 

Entrevistando quase 42 mil pessoas 
de 62 países, o trabalho mostrou queda 
acentuada e contínua, nos últimos quatro 
anos, na quantidade de intemautas des-
ses vários mercados que acessam sites de 
marcas ou empresas. Já o acesso às redes 
sociais, desde a última edição da pesqui-
sa — realizada em 2010 —, elevou-se de 
61,4% para 65,2% dos usuários da web 
em âmbito mundial. No Brasil, especi-
ficamente, o acesso às redes permane-
ceu praticamente estável, e agora chega 
a 74,3% dos intemautas. 

Yara Apparico, vice-presidente de mí-
dia da WMcCann (operação brasileira 
da rede McCann), prevê redução ainda 
maior nos acessos a sites de marcas: "Es-
se movimento é mais forte entre os jo-
vens" justifica. 

Assim, argumenta Yara, embora seja 
importante manter um site para dispo-
nibilizar conteúdos e informações mais 
detalhadas, nem sempre ele deve ser o 
destino final das ações de comunicação 
digital (mesmo sendo esse o desejo ain-
da predominante entre os gestores dessa 
comunicação). "As marcas devem pen-
sar mais nos ambientes de envolvimen-
to, relacionamento e compartilhamen-
to" observa. "Se quiserem levar os inter-
nautas para seus sites devem fazer isso 

Intemautas preferem 
fanpages a sites institucionais 
Pesquisa revela que, em busca de informações corporativas e relacionamento, consumidores optam por redes sociais 

Por ANTONIO CARLOS SANTOMAURO 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1536, p. 48, 19 out. 2012.




