
mensão do meio. Estar presente é necessário, 
mas é preciso saber gerir tudo isso" explica 
Caio Bamberg, sócio da Urban Summer, em
presa de comunicação digital. 
No mercado há cinco anos, a Urban Summer 
é um b o m exemplo do desempenho do se
tor. Em 2012 a agência cresceu 30% e espera 
repetir o resultado este ano. Para isso conta 
com a expansão da área de redes sociais, com 
as novas contas, Microsoft e Pfizer, e com a 
conquista de dois novos clientes. "Estamos 
namorando duas contas, entre elas a de um 
banco" diz Bamberg. 

No portfólio da Urban está a montadora ale
mã Audi . A agência é responsável por 100% do 
conteúdo digital da multinacional no Brasil. 
De acordo com Alessandro Guidini , também 
sócio da Urban, um dos cases de maior su
cesso produzido pela empresa para a A u d i é o 
Guto Kleien. Personagem presente nas redes 
sociais para interagir com os consumidores e 
fãs da marca, ele é o webpublisher da Audi . 
"Loiro de olhos azuis, solteiro, 30 anos. Adora 
carros, viagens, bons restaurantes e gadgets" 
explica. Guto tem perfis no Facebook (2,5 m i l 
amigos), no Twitter (3,2 m i l seguidores), no 
Orkut, no Flickr e o YouTube. Também tem 
um blog e é responsável pela Audisfera, site 
que agrega todo o conteúdo relacionado à 
A u d i que aparece na internet. 
Dos 12 clientes a que a agência atende, seis 
deles estão presentes nas redes sociais. "Nos
so trabalho é para que mais clientes partici
pem das mídias sociais. Isso é uma ferramen
ta de estudo. As críticas, por exemplo, são 
oportunidades muitas vezes desprezadas. 
Um crítico pode vir a ser fã, desde que sua ne
cessidade seja bem atendida" explica Guidini. 
Para ele, a troca de informações e pesquisa 
na web e em redes sociais é muito comum 
em vários setores. "Reviews de carros, ele-
troeletrônicos, serviços e bens de consumo 
são constantemente colocados à prova na 
opinião dos consumidores que usam a web',' 
conta. Mas Guidini acredita que os inves
timentos nas mídias sociais ainda são bem 
pouco explorados. "Por se tratar de dinheiro, 
as pessoas tendem a ser mais conservadoras, 
buscando fontes mais seguras, mas vejo, sim, 
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uma grande oportunidade para ser preenchida, inicialmente por em
presas do setor que podem ocupar esse lugar com estratégias de su
cesso" afirma. 

COMPORTAMENTO X MARCA NA REDE 
Com o objetivo de entender o relacionamento dos usuários do Face-
book com as marcas, a Gauge, consultoria de inteligência digital — 
que atende a clientes como AmBev, ABInBev, Embraer, Havaianas, 
Pepsico, Honda, Cacau Show, entre outras —, realizou uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa durante cerca de um ano. Entre as 21 em
presas analisadas, presentes na rede, estão os segmentos de cervejas, 
destilados, bebidas não alcoólicas, bancos e carros. 
"Pelo que observamos, o grau de maturação varia muito entre as em
presas. Há empresas que já possuem cultura de investimento con
sistente em mídias sociais há mais de três 
anos, por exemplo. Essas uti l izam as redes 
de forma estratégica, compondo seu mix 
de comunicação e criando experiências re
levantes para seu público nesses canais. Sa
bem o que fazem, como fazem, para quem 
fazem e, principalmente, sabem como me
dir o sucesso e a eficiência dessas iniciati
vas. Outras empresas estão em um estágio 
mais embrionário, iniciando os trabalhos 
e entendendo como trabalhar nas redes e 
quais serão os papéis desempenhados pe
los seus canais sociais. Mas, independente
mente do grau de maturação, observamos 
que todas sabem que trabalhar bem as 
redes sociais é essencial para a marca no 
ambiente digital" explica Dante Calligaris, 
diretor executivo da Gauge. 
O levantamento feito pela Gauge mostrou 
que as mulheres dominam a rede, representando 
57% dos usuários do Facebook. Também são elas 
que l ideram as interações com as marcas, com mé-

dia de sete publicações por dia. Entre as jo
vens (de 26 a 35 anos), 38% curtem página de 
consumo de marcas do dia a dia, 33% buscam 
promoções e lançamentos e 57% querem d i 
cas de utilização de produtos. Já entre as mais 
experientes (acima de 35 anos), 62% curtem 
páginas que tenham ligação com a profissão 
e 80% apenas páginas de marcas que conso
m e m no dia a dia. O que elas buscam são i n 
formações para definir a decisão de compra, 
respostas da marca, ética e responsabilidade 
no mundo físico e digital. 
De acordo com a pesquisa, os usuários a par
tir dos 26 anos são mais fiéis às marcas. O es
tudo mostrou, porém, que a maior parte das 
empresas acaba por ignorar esse público ao 
apostar no conteúdo de humor como princi 
pal forma de interação. Apenas 17% dos usuá
rios com mais de 36 anos costumam curtir 
páginas de humor, 36% dos entrevistados 
buscam páginas que tenham a ver com sua 
profissão e estudo, 34% acompanham as pá
ginas para se informar. 
Outro critério determinante para definir as 
relações das pessoas com as marcas no Face
book é a experiência real, isso para 54% dos 
entrevistados pela Gauge. Nesse público, 65% 
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comparti lham conteúdos que lembrem pes
soas próximas; 40% curtem páginas de mar
cas que tragam lembranças sobre momentos 
de sua vida; 74% curtem apenas páginas de 
produtos que consomem no dia a dia; 57% já 
postaram conteúdos sobre as marcas em seus 
próprios perfis; e 66% acreditam que marcas 
são assuntos tanto na internet quanto no dia 
a dia com seus amigos. 
A pesquisa mostrou ainda que a maioria das 
empresas presentes no Facebook se esquece 
de dois pontos cruciais nas redes sociais: re
lacionamento e conteúdo adequado ao seu 
público e perfi l . As pessoas analisadas na 
pesquisa afirmaram que ainda falta muito 
para as empresas conseguirem se relacionar 
com elas de forma correta: 66% buscam i n 
formação nas páginas que curtem; 87% ana
lisam o conteúdo oferecido antes de curtir a 

página; 40% querem conteúdo que se associe com suas lembranças; 
54% afirmam procurar páginas de marcas com as quais se identificam 
para curtir no Facebook; e 74% só curtem páginas de marcas que con
somem no dia a dia. 
Em resumo, apesar da consolidação do Facebook no Brasil, com mais 
de 82 milhões de usuários, Calligaris acredita que as empresas ainda 
possuem um longo caminho a percorrer para que a comunicação nas 
redes sociais se torne eficiente. 

RELEVÂNCIA PARA TODO MUNDO 
Se a comunicação das empresas nas redes sociais ainda precisa evo
luir, a presença delas na rede só aumenta. Pesquisa internacional feita 
pela inglesa Brunswick Group, consultoria de comunicação empresa
rial e financeira, mostrou que dois outros públicos fundamentais para 
os negócios estão usando mais essas mídias sociais: investidores e 
analistas. 

De acordo com a consultoria, está aumentando rapidamente a in f lu 
ência das mídias sociais nas decisões de investimento. Um quarto das 
500 pessoas ouvidas pela empresa em três regiões - América do Norte, 
Europa e Ásia - disse já ter tomado uma decisão de investimento ou 
feito uma recomendação depois de consultar uma rede social ou blog. 
No Twitter, o número de decisões envolvendo o microblog é de uma 
em cada oito. Além disso, o número de profissionais que averiguaram 
um problema após tomar conhecimento dele pelo site de mensagens 
curtas quase tr ipl icou desde 2010, passando de 11% para 30% em 2012. 
O uso de mídias sociais por investidores para acesso direto a informa
ções das companhias tem se tornado cada vez mais popular de acordo 
com a Brunswick Group. 

Um reflexo do crescimento da busca de informações nas mídias so
ciais apontado pela pesquisa é o fato de, em 2012, ter caído em 10% o 
número de assinantes de agências de notícias em tempo real. A busca 
por informações nos blogs das companhias já supera o uso de serviços 
especializados. 

De acordo com o levantamento, o motivo dessa preferência pelas mí-
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 744, p. 40-42, mar. 2013.




