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Para marcas

Sua loja no Amazon

Site lança serviço para
criar páginas de marcas
dentro do portal

Empresas de qualquer tamanho e também
pessoas físicas podem abrir páginas de
vendas no portal de comércio eletrônico
ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

Facebook
cria pacote
para turbinar
marcas
Primeira solução feita pelo time brasileiro
permite aos anunciantes filtrar usuários de
acordo com perfil e transformá-los em fãs
86% da sua receita de US$ 1,26
bilhão no terceiro trimestre.
Para aumentar sua participação nesse montante, a equipe
brasileira do Facebook, sediada
em São Paulo, criou um serviço
parafazercampanhaspublicitárias com boas doses de interação. A ideia é ir além das formas
tradicionais de anunciar na rede social – anúnciosexibidos no
canto direito da página e na linhadeatualizações(feed).Oserviço consiste em um pacote de
ferramentas, batizado de “Auto
Solution”, que permite filtrar
os usuários de interesse das
companhias, de acordo com o
perfil, e transformá-los em fãs.
Promete ainda gerar maior engajamento entre os usuários e
marca, por meio de vídeos e
posts estratégicos.
A primeira empresa a estrear
o novo pacote foi a japonesa
Honda.Depoisdeanalisarosdados sua página no Facebook
(fan page), a montadora percebeu que precisava ampliar a audiência, que estava concentra-

Nayara Fraga

Obrasileiropassa,emmédia,oito horas por mês navegando pelo Facebook. Apesar de a interaçãocom os amigos ser a motivação indiscutível da maioria dos
usuários (hoje 61 milhões no
País), estabelecer um vínculo
com uma marca na rede social
está virando prática cada vez
mais comum. Um estudo feito a
pedidodaagênciaF/Nazcamostra que um em cada cinco brasileiros curte marcas no Facebook. De agosto de 2011 a agosto de 2012, o número de pessoas
que se tornaram fãs de alguma
empresa subiu de 4 milhões para 12 milhões.
Aproveitar de forma inteligente essa audiência é uma estratégia valiosa para as companhias conquistarem melhor reputação. Para o Facebook, é
uma forma de convencer as empresas brasileiras a gastar dinheiro com a rede social e manter seu principal negócio em pé:
a publicidade, responsável por

Publicidade. Equipe do Facebook no Brasil, que tem Leonardo Tristão no comando, criou serviço para atrair anunciantes
da na faixa dos 18 anos. O projeto desenvolvido pelo Facebook
filtrou os usuários acima de 25
anos que não eram fãs da marca
epassou aexibirnofeedde notícias desse público anúncios e
posts que funcionavam como
umconvite para curtir a página.
O diretor de negócios do Facebook, Fabricio Proti, diz que
nessa etapa éimportante a marca contar histórias por meio de
sua fan page, para entrar em
contato com os consumidores
que lhe interessam. “É a hora de
começar a envolver (os usuários),falardenovascaracterísticas, novo design do carro. E a
página tem um papel superimportante de passar essa mensagem e permitir que os fãs sejam
os veículos de comunicação da
marca.”

ATIVIDADE NA PÁGINA DA HONDA

O uso da solução criada pelo
Facebook fez o número de fãs
da Hondacrescer de 500 mil para 800 mil num período de apenasdoismeses.Comamaioraudiência, a empresa fez o lançamento oficial do modelo Fit
Twist, em post com vídeo, na
rede social. O filme alcançou 90
milhões de impressões (exibiçõesnofeeddousuário),segundoo gerente demarketing e planejamento da montadora, Diego Fernandes.
Uma das ferramentas que
possibilitaram à marca chegar a
esses números foi a “Reach
Block”, que garante ao anunciante que seus posts sejam exibidos até três vezes ao dia na
páginainicialdousuário.Háainda no pacote outros recursos de
exposição, como o “Reach Ge-

nerator”, que assegura que os
posts alcancem pelo menos
75% dos fãs. Numa fan page comum, um post é visto em média
por 16% deles.
Hoje, a Honda entra em nova
fase da campanha no Facebook.
Um post com outro vídeo criadoparaas redessociaisaparecerá para os fãs com mais de 25
anos por três dias.
Leonardo Tristão, que comanda a operação do Facebook
no Brasil, afirma que o ponto
favorável da publicidade na rede social é que ela vem acompanhada de um endosso. “É como
se eu estivesse assistindo à TV,
com a diferença de que são
meus amigos os que estão recomendando um produto ou um
serviço”, explica.
As companhias brasileiras,

em especial, têm se mostrado
abertas aos novos formatos de
anúncio, diz ele. Mas a ambição
do time brasileiro é exportar o
pacote para outros países.
Aversão. Do lado do usuário,

naturalmente, há controvérsias. Uma pesquisa da Reuters/
Ipsos feita em junho apontou
que quatro em cada cinco usuários do Facebook ignoram propagandas. “O Facebook ainda
nãoacertouamão”,dizoprofessordoMBAde marketingdaESPM, Gil Giardelli. Para ele, apesardeas redessociaisseremferramentas modernas, o modo de
fazer publicidade ainda éantigo
– o Facebook, como a mídia tradicional, continua mantendo a
imposição da propaganda ao
usuário.
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● Investimento digital

●

A campanha do Fit Twist é o maior
investimento da Honda no meio
online. Um terço foi destinado ao
Facebook, que teve filme exclusivo, com cenas urbanas (D).

Antes da campanha do Fit Twist,
o número de pessoas que
falavam sobre a Honda na rede
social não passava de 2,5 mil.
Agora são cerca de 100 mil.

● Clima de balada

Engajamento

Os vídeos publicados durante a
campanha, até hoje, receberam
mais de 35 mil ‘likes’. Em um deles, o carro vira um mixer para
os DJs Zegon e Squeak E. Clean.
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Mães querem marcas que ajudem no dia a dia, diz pesquisa
tidianodessamulherterámais
reconhecimento.”
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Humor. Foi o que fez, por

aç

Faz tudo. Marca de leite compara desafio das atividades diárias com malhação e ginástica
outrafazeelaacabasecomparando com elas. Isso fragiliza”, diz
Aloísio. Sabendo dessas características, segundo ele, as marcas

iliz

As mães são as responsáveis
por boa parte da decisão de
compra da maioria dos produtos. Por isso, é tão importante
paraapropagandasaberquem
é essa mulher, o que pensa e
quais seus valores. A agência
McCann foi a campo r para ver
oquemudounoperfildasconsumidoras. Fez um levantamento em oito países que ouviu 6,8 milmulheres, das quais
750 eram brasileiras.
Entre os milhares de dados
coletados, a McCann desco-

ut

Lílian Cunha
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Pesquisa com 6,8 mil
mulheres em oito
países mostra que os
comerciais (para elas)
precisam mudar

briuque67% delasacreditamque
a tecnologia as torna melhores
mães e que 71% das que têm computador visitam sites e blogs de
educação infantil pelo menos
uma vez por mês. “Não estamos
mais falando com uma mãe vítima,cansadadetrabalharforaede
cuidar da família. A mãe atual é
mais esperta e conta com uma rede de troca de informações”, diz
Aloísio Pinto, o vice-presidente
de planejamento da agência.
Entre os oito países pesquisados,oBrasiléoterceiroemnúmerode mãesqueescrevem regularmente em blogs. Está atrás da Índia e da China. Cerca de 25% das
brasileiras entrevistadas acessam blogs e fazem comentários.
Toda essa exposição nas redes
sociais,aomesmotempoqueajuda, também acaba prejudicando
as mulheres – ao menos, é o que
elas sentem. “Uma mãe vê o que

podem assumir posturas que serão mais bem aceitas. “Antes, era
fácil vender uma marca como heroína para consumidoras que se

comportavamcomovítimas”,explica.Hoje,essediscursonãofunciona mais. “A marca que oferecerferramentasparaajudarnoco-

exemplo,amarcadeleiteMolico, da Nestlé. Na peça criada
pela própria WMcCann, mulheresaparecemtentandoconvencer o filho a tomar banho,
seequilibrandodosaltooumanobrando o carro. O filme sugere, com ironia, que elas estão sempre “se exercitando”,
quandonaverdadeestãolevando o cachorro para passear ou
disputando uma oferta em
uma liquidação. A brincadeira
que contrapõe o ideal da mulher perfeita (linda, magra e
quemalhatododia)comamulher real acaba trazendo alívio
para o público alvo. Por fim , a
marca se oferece como combustível para esse dia a dia de
“malhação”.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2012, Negócios, p. N6.

Making of

Casada com Clooney
Uma moça loira, descabelada,
acorda num luxuoso quarto de
hotel, todo bagunçado. Atordoada, de ressaca e sem lembrar do dia anterior, olha para
sua mão e estranha um enorme

anel de diamante. Acha no chão
um vestido de noiva, do seu tamanho. De repente, George
Clooney entra no quarto e diz:
“Bom dia querida, dormiu
bem?” É assim que começa uma
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De repente. Mulher mais sortuda do mundo acorda com galã

série de três filmes para o banco norueguês DnB, criado pela
agência Try/Apt, de Oslo.
Além de estar “de repente”
casada com Clooney, a “mulher mais sortuda do mundo”
(título da série de comerciais)
sai em lua de mel com o galã
paraailhade Bora Bora,naPoli-

nésia Francesa e lá encontra um
antigo tesouro pirata enterrado
na praia.
Os três filmes terminam com
o mesmo slogan, que dão sentido a todos os delírios da história: “Algumas pessoas têm sortenavida. Paranós,pobresmortais, poupar é a saída”./L.C.

