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RP na era digital

Quero dizer, são plataformas básicas
como Google, Twitter, Facebook. Mas,
se formos falar de tendências, devemos
analisar esses espaços digitais, cada vez
mais como plataformas de tempo real.
Não deve haver uma programação extensa. Essa é uma grande tendência que
eu vejo. Outra tendência que podemos
apontar é o alto investimento para atingir as comunidades presentes na mídia
social. As empresas estão apostando alto em ações com celebridades, grandes
eventos, conteúdo exclusivo desenvolvido para mídia social e equipes especializadas somente neste tipo de trabalho.

Coordenar as operações digitais de 52 países, comandar uma equipe de 800
pessoas em todo mundo e liderar estratégias online de grandes empresas são
algumas das tarefas de Kevin King, líder global da prática digital da companhia de
relações públicas Edelman. Nesta entrevista, o executivo analisa o mercado
internacional das agências de relações públicas, dá dicas de como as empresas
devem se adaptar à dinâmica da web e destaca a interatividade como fator
fundamental na comunicação das companhias.

O que pode ser melhorado
Em primeiro lugar, todas as empresas
precisam melhorar. Neste ambiente,
as companhias nunca podem se acomodar, ou achar que o trabalho já está
acabado. Essa indústria é dinâmica e se
reinventa a cada seis meses, em média.
E eu acho que para muitas marcas é difícil manter o trabalho com essa velocidade de mudança. Para mim, todas as
empresas que estão conectadas, estão
de certa forma embarcando em novos
desafios diariamente. Em algum ponto elas irão acertar, em outros elas cometerão erros.

Por ARTHUR QUEZADA aquezada@grupomm.com.br
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O mercado brasileiro
O Brasil é um País incrível para se realizar trabalhos com mídia social, mesmo sendo um dos mercados que menos
avançou no início. Agora estamos vendo uma incrível evolução como no Facebook e em outras redes sociais também.
Em minha opinião, há uma grande oportunidade no Brasil para qualquer marca que deseja investir em mídia social.
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Interação com consumidores
Depende da indústria. Algumas marcas
estão fazendo um trabalho fantástico, outras nem tanto e outras ainda nem começaram. Há um ano, tudo era muito recente e todas as marcas estavam tentando fazer o mesmo, em termos de comunicação
digital. Quando você é uma empresa, pre-

sente em um mercado que atinge milhões
de pessoas, suas ações digitais, principalmente sociais, vão ser focadas em respostas a críticas e a serviços oferecidos.
Tendências em RP digital
Existem diversas plataformas digitais,
as quais as marcas não podem escapar.

Fotos: Divulgação
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Kevin King, da Edelman: “Estruturação é a chave para a se adaptar ao universo digital”

iliz
aç

Relacionamento digital
A grande mudança é na relação das comunidades. Nós podemos dizer que no
ambiente digital, hoje, estamos lidando com mais de 300 comunidades espalhadas pelo mundo — sendo que algumas destas comunidades são enormes (30 milhões a 40 milhões de pessoas). Quando começamos a trabalhar
com essa quantidade massiva de pessoas, temos de ter em mente que o trabalho será enorme e de grande responsabilidade. O que nós temos percebido
é que as comunidades são o ponto de
partida e o ponto final de todas as estratégias adotadas pelas marcas. Dessa
forma, venho observando o interesse e
a necessidade das marcas em interagir
diretamente com essas pessoas.
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Relações Públicas e internet
Eu posso responder a essa pergunta por
um dia inteiro. Simplificando, uma das
maiores mudanças é na parte de pesquisa. Como podemos aliar a reputação da
marca com o que as pessoas estão pensando e escrevendo no universo online.
Hoje, o trabalho está muito relacionado
aos resultados obtidos com o ambiente digital, como o retorno em mídia social, o acompanhamento em tempo real na internet e respostas imediatas para os usuários. E todos esses fatores certamente influenciam na reputação das
marcas. A interatividade com os consumidores virou essencial.

Trabalhos integrados
Hoje em dia, depende muito do tipo de
cliente que a sua agência atende. Mas é
importante ressaltar que a separação do
trabalho tem de existir, quer dizer, você
não pode misturar um trabalho de RP
off-line com um trabalho online. Estamos evoluindo neste sentido, porque,
no futuro, eu acredito que as boas agências irão oferecer uma gama de possibilidades de serviço para os clientes. Muitas vezes o que vemos hoje é o cliente
tendo de procurar várias agências para
fazer um único trabalho, e isso é ruim.
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Integração na prática
A ação da Edelman Digital, criada para
HBO, é um bom exemplo da integração
das comunidades citada por Kevin
King. A empresa fez a gestão da
comunidade social de todos dos canais
da HBO e dos principais seriados da
rede como Game of Thrones e True
Blood. Todo conteúdo foi direcionado
ao ambiente digital. Neste trabalho,
a Edelman integrou os times de
conteúdo, gestão de comunidades,
mídia paga social e monitoramento
para ampliar os resultados de
conversação e influência dos canais
— ressaltando a comunicação em
tempo real. A ação começou em julho
de 2012, e contou com a participação
das equipes da Edelman em São
Paulo e em Miami. Neste período,

Página da HBO no Facebook durante ação

os fãs da rede no
Facebook cresceram
consideravelmente — de
230 mil para 690 mil.
Para celebrar o primeiro
milhão de fãs da
Microsoft no Facebook,
a Edelman Digital,
nos Estados Unidos,
desenvolveu a ação “A
year in the like”. Para
isso, foi criado um
Aplicativo “A year in the like”, da Microsoft
aplicativo que reúne
que podem ser baixados pelos
todas as interações do usuário no
usuários e compartilhados. Durante o
Facebook durante um ano, como fatos,
primeiro mês da ação,
fotos, vídeos e também comentários
o aplicativo atraiu mais de
de amigos e familiares. O aplicativo
120 mil visitantes e gerou cerca de
também permite a criação de vídeos
250 mil pageviews.
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