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Depois de Facebook e Twitter, as
empresasbrasileiras estão desco-
brindo aos poucos o potencial da
redesocial de fotos Instagrampa-
ra promover suas marcas. E não
se trata simplesmente de criar
um “perfil” no aplicativo e sair
divulgando imagens promocio-
nais. Para fazer sucesso na rede é
preciso envolver os usuários e,
principalmente, contar com eles.

Até agora, uma das estratégias

de marketing mais bem-sucedi-
das no Instagram tem sido a de
incentivar o compartilhamento
de fotos por meio de hashtags,
que nada mais são do que pala-
vras ou expressões, usadas ao la-
do do sinal de jogo da velha (#),
com a finalidade de agrupar as-
suntos. Entre outras vantagens, a
hashtag,adotada inicialmentepe-
lo Twitter, facilita a busca de um
tema específico na infinidade de
publicações das redes sociais.
Por exemplo: ao publicar a ima-

gem de um pôr do sol, o usuário
pode associara ela ahashtag #sol,
#pordosol ou qualquer outra ex-
pressãoque façasentido para ele.

A marca carioca de moda femi-
nina Farm criou a hashtag #to-
noadorofarm para poder encon-
trar no Instagram fotos posta-
das por simpatizantes da rede de
lojas. As imagens passam por um
filtro e são postadas no próprio
perfil da marca, que tem mais de
64 mil seguidores.

A estudante de medicina Anna

Carolina da Fonseca, de 28
anos, publicou, com a hashtag
da Farm, uma foto sua de biquíni
fazendo uma ponte com o pró-
priocorpo em cima de uma pran-
cha, no mar. A imagem foi esco-
lhidapara ser publicada no Insta-
gram da marca e já recebeu 8,5
mil “curtidas” – o que nas redes
sociais é sinal de popularidade.

Estratégia. Mas a Farm não
acertou de largada. Quando a
marca de moda entrou para o
Instagram, o primeiro impulso
foi adotar uma linha comercial,
de exposição dos produtos. De-
pois, fotos da fábrica começa-
ram a ser publicadas, para dar
uma ideia de “bastidor”. Hoje,
quase tudo que a Farm posta no
Instagram são estampas colori-
das e fotos de usuários que
usam a hashtag com a intenção
de aparecer no perfil da marca.
“Identificamos que aquele não
era um canal comercial, mas
sim um canal de contemplação,
de escape”, diz André Carvalhal,
diretor de marketing da Farm.

A #tonoadorofarm foi uma
criação da marca carioca, mas
há casos em que a força do jogo
da velha veio do outro lado. As
fãs da Melissa, por exemplo, en-
contraram na tarefa de escolher
umasandália pela manhã um ter-
mo que se propagou: #melissa-
dodia. A marca detectou a popu-
laridade do termo e começou a
selecionaralguns pés com Melis-
sa para exibir em seu perfil ofi-
cial no Instagram.

Mas ainda são poucas as mar-
cas brasileiras que usufruem
dessa interação com os usuários
da rede social. As companhias
do País que têm presença forte
no Facebook e no Twitter ainda
se mostram tímidas no Insta-
gram – rede que, apesar de ter
menos usuários (100 milhões),

superou o Twitter em tempo de
uso. Segundo a consultoria
comScore, a média de minutos
gastos no aplicativo de fotos em
agosto de 2012 foi de 257, contra
170 no microblog.

Uma das razões para essa falta
de êxito na tarefa de atrair usuá-
rios está na dificuldade de enten-
der que o aplicativo de fotos não
serve como uma vitrine de venda
de produtos. “A pergunta que de-
ve ser feita é: o que quero ganhar
com essa rede social? Se você só
quer dinheiro, não é lá que você
tem de estar”, diz Nino Carva-
lho, coordenador dos programas
de MBA em marketing digital da
FGV. Além disso, manter um per-
fil nas redes sociais exige investi-
mento. Agências podem cobrar
de R$ 15 mil a R$ 35 mil por mês
para gerir a presença de uma em-
presa grande em vários canais.

Embora não sirva como fonte
direta de receita para as empre-
sas, elas estão ficando mais ativas
no Instagram: em fevereiro, 55%
dasmaiores marcas domundo es-
tavam postando toda semana, an-
te 49% em novembro, segundo a
empresa de análise de dados Sim-
ply Measured. Entre as compa-
nhiasque conseguem maiorenga-
jamento estão Nike e Tiffany &
Co., que não chegam a publicar
fotos amadoras de usuários, mas
vinculam seus perfis a um estilo
de vida “saudável” ou “chic”.

A General Electric, que atua
em áreas como energia e aviação,
está entre as dez marcas que mais
têm seguidores (132 mil). A em-
presa publica fotos de locomoti-
vas e ventiladores gigantes. O ta-
manho enorme dos equipamen-
tos surpreende os seguidores, e a
GE interage com quem faz per-
guntas ou elogios. Cada empresa
a sua maneira está tentando usu-
fruir desse espaço para se aproxi-
mar do consumidor.

MÍDIA&MKT

Empresas brasileiras começam a entrar na rede social de fotos com a
estratégia de usar imagens amadoras de usuários para fazer marketing
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Marcas descobrem
o INSTAGRAM

O símbolo de igual foi comparti-
lhado nas redes sociais em apoio
ao casamento gay nos EUA.

IGUALDADE

Na semana passada, empresas e marcas
brasileiras, como Itaú, Sonho de Valsa e
Bonafont, apoiaram a causa no Facebook.

CASAMENTO GAY
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Abaixo da linha, acima da linha. Mídia, não mídia – tudo isso é 
coisa do passado.

A propaganda era assim: algumas agências faziam comerciais de 
TV, anúncios de revista. Outras agências faziam ações no ponto 
de venda, eventos.

Tudo bem separado. Tudo fragmentado.

Afinal, fazer tudo de forma integrada sempre foi um desafio 
muito grande e complexo. Mas o desafio é o que move os 
inquietos, os inconformados. 

E foi daí que nasceu a Mood.

Uma agência que veio do desconforto, do desapego aos padrões. 
Focada na criatividade que gera negócios e resultados para 
o cliente. Se vai ser abaixo ou acima da linha, se vai ser mídia 
ou não mídia, tanto faz. Tem que ser encantador, tem que ser 
interativo, tem que ser vendedor, tem que mexer o ponteiro.

A Mood é um lugar onde se materializa a vontade de fazer 
diferente e, assim, construir cases de sucesso. Mergulhamos no 
problema e no negócio do cliente. 

Levantamos da cadeira e vamos ver pessoalmente cada 
ponto de contato, cada reação do consumidor. Não somos 
atendimentos, criativos, planejadores ou produtores. Isso são 
cargos e cargos não têm ideias.

Nós somos pessoas.

Pessoas que são inconformadas com a mesmice, com o “não 
dá”. Pessoas que acordam todo dia querendo fazer algo que 
não fizeram ontem. Pessoas que se dedicam a cada job para 
entregar o surpreendente, o inusitado, o lugar-incomum. 

E entregam.

Pessoas que não querem colocar trabalho na rua. Querem 
colocar novidade.

Ideias que ultrapassam a tela da TV, a página do jornal e até 
mesmo o monitor do computador. Pode ser música, evento ou 
um copinho de água. 

Pode ser grande como um teatro, ou portátil como um MP3. 
Pode ser tudo isso junto. Propaganda que você toca, ouve, vê, 
fala e de que até mesmo sente o cheiro.

Essa é a Mood.
A agência que se entrega e entrega.
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Redes sociais Empresas na campanha

Sacada. Presença no
Instagram não pode ter
apelo comercial, diz
Carvalhal, da Farm
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2013, Negócios, p. N6.




