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Apontado por muita gente como ten-
dência inexorável do comércio vir-

tual, o social commerce parece não ser 
ainda prática muito comum no universo 
das grandes marcas. Várias delas, é ver-
dade, usam as redes sociais como ca-
nais de promoções e ofertas, mas pou-
cas aproveitam desse espaço também 
para a concretização dos negócios. Co-
mo exceção mais conhecida a essa regra, 
 destacava-se  até agora o projeto Magazi-
ne Você, lançado há pouco mais de um 
ano pelo Magazine Luiza. 

Mas outras grandes marcas começam a 
considerar mais atentamente a possibili-
dade de realização de negócios em redes 
sociais: caso do Ponto Frio, que lançou no 
final do ano passado sua plataforma de lo-
jas personalizadas por  usuários do Face-
book. Já o Bradesco permite, desde março 
deste ano, a realização nessa mesma re-
de de transações como utilização de cré-
dito pré-aprovado e recarga de celulares.

Há cerca de um mês, a companhia 
aérea  Gol abriu sua loja no Facebook, 
onde tem atualmente cerca de 1,2 mi-
lhão de seguidores. Por meio do aplica-
tivo, os clientes podem não apenas com-
prar suas passagens, como também con-
vidar amigos a embarcar no mesmo voo, 
além de conhecer o perfil social de quem 
se sentará a seu lado (desde que autori-
zado por esse usuário).

Como gerador de tráfego para seu si-
te de vendas, o Facebook já era um ca-
nal de negócios bastante relevante para 
a companhia, destaca Florence  Scappini, 
diretora de marketing da Gol. “Nessa re-
de sempre tivemos grande adesão a tari-
fas especiais e promocodes”, acrescenta. 

Social commerce  
busca formato ideal
Grandes marcas apostam na venda direta via redes sociais,  
mas modelo de negócio ainda está sendo testado pelo mercado

Por Antonio CArlos sAntomAuro

Segmentos nos quais o componente 
de relacionamento social é bastante 
relevante para a decisão de compra — 
como eventos, moda feminina e música — 
podem gerar negócios significativos via 
redes sociais, afirma Ricardo Grandinetti, 
gerente de produto da plataforma de 
social commerce LikeStore, hoje já com 
mais de 15 mil lojas associadas. “Temos 
clientes da área de eventos que vendem 
mais de um R$ 1 milhão por mês no 
Facebook”, destaca.
De acordo com Gradinetti, se uma 
marca tem uma fanpage capaz de 
gerar engajamento, disponibilizar a 
possibilidade da realização da transação 
significa oferecer uma praticidade que 
os fãs geralmente querem. “Se a página 
for bem interativa, pode-se montar uma 

realiza ações de comunicação e ofertas para 
seus clientes com perfis em redes. 

Quem fala em social commerce, ob-
serva Rezende, geralmente pensa em le-

“Abrindo nossa loja no Facebook basica-
mente agregamos praticidade a esse re-
lacionamento, pois assim o usuário não 
precisa mudar de ambiente para concre-
tizar a compra”, complementa Florence.

Já Meu PontoFrio.com, diferentemen-
te do Magazine Luiza — explicitamente 
aberto a quaisquer internautas —, tem 
foco mais acentuado em formadores de 
opinião: entre eles, blogueiros dedicados a 
temas afins aos segmentos nos quais atua 
esse varejista, como informática e celulares 
(o projeto é desenvolvido em parceria com 
a rede de afiliados Lomadee, do Buscapé).

Contudo, mais que a simples abertura 
de lojas nas redes, o efetivo aproveitamen-
to das possibilidades de engajamento nelas 
existentes constitui a maneira mais eficaz 
de implementação do social commerce, 
crê Vicente Rezende, diretor de marketing 
da Nova Pontocom  (empresa operadora 
das marcas Extra.com.br , Pontofrio.com e 
CasasBahia.com.br ) . O próprio PontoFrio.
com, observa, trabalha essa possibilidade 
quando, por meio do personagem Pinguim, 

Engajamento que gera negócios

var seu site para o Facebook, mas pode 
ser mais interessante seguir o caminho 
oposto: transpor as práticas sociais para 
o site. “Fazemos isso com o Extra.com, 
onde as pessoas podem logar-se com o 
Facebook, ver quais de seus conhecidos 
estão ali logados, compartilhar informa-
ções com eles”, exemplifica.

“Funil de conversão”
As operações de redes sociais dedicam 

crescentes esforços ao desenvolvimen-
to de formatos mais aptos à geração de 
negócios para seus clientes. O Google+, 
por exemplo, tem na capacidade de aju-
dar marcas a venderem uma de suas pre-
missas básicas, ressalta Flavia Verginelli, 
diretora de produtos e soluções para o 
Google América Latina. 

Afinal, para Flávia, o sinal “+1” que o 
usuário da Google+ pode agregar aos con-
teúdos acessados nessa rede aparece nas 
buscas realizadas via Google, na rede dis-
play da empresa, no YouTube. “E esses si-
nais sociais fazem o CTR ( click-through 
rate) dos anúncios aumentar em média 
5% a 10%”, diz. “Mais CTR equivale a mais 
pessoas no site: ou seja, os dados sociais 
— nesse caso, o ‘+1’ — se traduzem dire-
tamente em vendas”.

Flavia destaca ainda o recém-lançado 
sistema de autenticação Google+ Sign-
-In, que quando utilizado para acesso a 
sites e aplicativos móveis permite, por 
exemplo, o compartilhamento de um 
post que recomenda a compra — e le-
va diretamente ao local onde ela poderá 
ser realizada — de um produto que um 
usuário deseja recomendar a seus ami-
gos. “Quanto mais sociais tornam-se os 
produtos, mais inteligentes e capazes de 
gerar resultados ficam, para os usuários  
e para nossos clientes”, afirma.

Já o Facebook mantém a ferramen-
ta Offers, com a qual é possível oferecer 
descontos e ofertas, e é utilizada pelas 
marcas da NovaPontocom, e por várias 
outras operações de varejo.

Ferramentas desse gênero, observa Ga-
briel Borges, cofundador e CEO da Ampfy, 
podem ser interessantes, desde que utili-
zadas criteriosamente. Para ele, a manei-
ra mais interessante de tornar uma rede 
social um canal de geração de negócios 
é utilizá-la para estimular o interesse pe-
los produtos e serviços, não importando 
muito se as decorrentes transações serão 
concretizadas ali mesmo ou em outro am-
biente. Por exemplo: oferecendo a quem 
realiza uma compra no site da empresa 
um link que o comprador poderá colocar 
em sua página no Facebook para ofere-
cer descontos a seus amigos.

A ç õ e s  c o m o  e s s a ,  d i z  B o r g e s, 
 ajustam-se   melhor a um conceito que, 
embora já bastante tradicional na admi-
nistração do varejo, permanece válido: 
o chamado “funil de conversão”, que es-
trutura o processo do consumo em mo-
mentos distintos, começando pela expo-
sição do consumidor à marca ou à ofer-
ta, passando pela posterior ponderação, 
e talvez, então, chegando até à compra. 
“As pessoas sempre puderam falar sobre 
suas experiências de compras com seus 
amigos, e recomendá-las se estas forem 
satisfatórias. A diferença é que com as re-
des sociais essa experiência da informa-
ção sobre a compra ganha escala”, argu-
menta o CEO da Ampfy.

loja, e ela funcionará muito bem, até 
porque a venda fica mais quente, pois a 
rede possibilita o estabelecimento de um 
diálogo que não se consegue em outro 
espaço”, diz o gerente da LikeStore.
Mas ele também crê ser interessante 
transportar os mecanismos de 
socialização para outros espaços nos 
quais as marcas realizam comércio, 
mesmo porque, especialmente nas 
gerações mais maduras, ainda não há 
um hábito totalmente estabelecido de 
transação via redes. Por isso, a partir 
deste mês, a LikeStore abrirá a seus 
clientes possibilidade da montagem de 
lojas que funcionarão com o espelhos 
de operações de vendas no Facebook, 
nas quais elas disponibilizarão todos os 
mecanismos hoje possíveis nessa rede. 

Gol abriu há cerca de um mês sua loja no Facebook

Ricardo Grandinetti, da LikeStore: 
praticidade na fanpage
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Flavia Verginelli, do Google: sinais sociais se 
traduzem em vendas
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 36, 8 abr. 2013.




