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Domingo, 27 de janeiro de 2013: o inci-
dente ocorrido na Boate Kiss, no Rio 

Grande do Sul, comovia pessoas de todas 
as partes do Brasil e reverberava em todo 
o mundo. Na mesma manhã em que os 
veí culos de comunicação anunciavam, 
por meio de suas diversas plataformas, 
o desastre de Santa Maria, a Rede Glo-
bo publicava a seguinte mensagem no 
Twitter: “Já brincou de criar sua lápide 
divertida?” A frase era parte de uma ação 
de marketing para divulgar o seriado de 
Miguel Falabella, Pé na Cova. A emissora 
tratou logo de se desculpar e se explicar 
após milhares de internautas manifes-
taram seu repúdio ao comentário. Gafes 
como essa podem causar grandes trans-
tornos para as empresas. Sejam elas de 
mídia ou não.

O problema, naquele caso, não foi de 
informação nem de texto, mas o momen-
to inoportuno. “Quem trabalha em redes 
sociais deve se preparar para isso”, expli-
ca Ivone Rocha, coordenadora do curso de 
comunicação e mídias digitais do Senac. 
As redes sociais criaram grande aproxima-
ção entre as pessoas e as marcas. São mi-
lhões de consumidores ou não dessas mar-
cas em permanente vigilância. Estão todos 
de olho no que fazem, dizem ou compar-
tilham. Por isso, grandes anunciantes têm 
contratado agências especializadas para 
fazer a curadoria e gerenciar a presença 
de suas marcas nas redes sociais.

Enquanto isso, as redações dos veícu-
los de comunicação, muitas vezes, teste-
munham um caminho alternativo, onde 
os próprios profissionais das companhias 
acabam acumulando tal função. “E não que 
esteja errado. Mas assim como o jornalis-

DIGITAL

Tudo pelo social
Veículos relatam especifi cidades no relacionamento com seus públicos nas redes 
sociais e passam a adotar equipe destacada para gestão dos conteúdos

Por NATHALIE URSINI nursini@grupomm.com.br

ta de TV não pode ser o mesmo de jornal 
impresso, o que gerencia as redes sociais 
não pode ser o mesmo jornalista que es-
creve para o impresso ou site”, comenta 
Ivone. De acordo com ela, o social media 
aprende a pensar na extensão das maté-
rias, diferente do jornalista que escreveu 
a reportagem com começo, meio e fim. “O 
mais importante nas redes sociais é a inte-
ração. Por isso, quando o profissional faz 
um post, já espera um complemento que 
virá por meio de comentários e que devem 
ser respondidos”, explica Ivone. 

Pioneiro e líder
Desde o surgimento, o Esporte Intera-

tivo investe primordialmente (até para fa-
zer jus ao seu nome) na interação com seu 
público. E as redes sociais foram a princi-
pal estratégia para a construção da marca 
que, aos seis anos de existência, contabi-
liza mais de 6,5 milhões de likes, sendo o 
canal esportivo brasileiro com maior nú-
mero de seguidores, e o segundo do mun-
do, atrás apenas da ESPN norte-americana 
(8,6 milhões). “Quando entramos na rede, 
logo percebemos que se tratava de mais 
uma mídia em que é preciso lutar para 
conquistar a audiência. Para isso nos po-

de mídias sociais e interatividade, cinco 
jornalistas são responsáveis pela elabora-
ção de conteúdo, execução e medição de 
estratégia. Além disso, monitoram todas 
as redes em busca de informações e ten-
dências, distribuem conteúdos nos varia-
dos perfis, estudam e disseminam as me-
lhores práticas na rede com os demais jor-
nalistas da redação. 

Já na área de mercado, uma equipe de 
seis profissionais é responsável pelo rela-
cionamento com os usuários da internet. 
“Fazemos toda a interação possível no Es-
paço do Assinante, dentro do perfil do Fa-
cebook, e por um perfil de relacionamen-
to no Twitter. Lá, somos responsáveis pe-
lo atendimento das solicitações, dúvidas 
dos usuários, serviços de assinatura e ou-
tros”, detalha João Vitor Rodrigues, super-
visor de mídias sociais e relacionamento 
com o assinante. 

De acordo com Nívia Carvalho, edito-
ra de mídias sociais e interatividade de O 
Globo, a proximidade com a audiência 
permite a melhor compreensão do públi-
co. “A possibilidade de ver a repercussão 
das histórias que postamos com o nosso 
público nos mostra como eles são, como 
pensam, do que gostam e como agem. Isso 
tem um valor imensurável”, avalia. 

Redação paralela
Com 1,2 milhão de likes em sua página 

do Facebook, o R7 nasceu na era da socia-
lização online. Com apenas três anos de 
estrada, o portal também se destaca co-
mo um dos veículos com melhor uso das 
práticas sociais. Antônio Guerreiro, diretor 
do R7 e responsável pelo crossmedia entre 
TV e portal, explica que a equipe com 26 
profissionais é responsável pela monito-
ração, promoção, distribuição de conteú
do e controle das mídias sociais. Assim 
como em O Globo, a equipe também di-
vide com a redação do portal as melhores 
estratégias que vão sendo descobertas ao 
longo do tempo. Mas segundo Guerreiro, 
apesar de não haver fórmulas exatas de 
atuação a aposta são nos virais. “Usamos 
o potencial de viralização nas redes para 
nos comunicar com o internauta, muitas 
pautas surgem dessa conversas com nos-
sos leitores”, explica. 

“Há  pessoas conversando 
com os leitores, não são 
robôs distribuindo links” 

Nivia Carvalho, O Globo

“É uma nova mídia. 
Precisamos aprender como 
viver nas redes sociais”

Maurício Portela, Esporte Interativo

“O espaço permite e tem 
sabor de uma conversa 
com um amigo”

Antônio Guerreiro, R7

“O veículo precisa pensar 
e agir como as marcas” 

Ivone Rocha, Senac

sicionamos como as marcas de consumo”, 
revela Maurício Portela, vice-presidente 
de novas mídias do canal. De acordo com 
o executivo, os profissionais devem pen-
sar em conteúdo próprio para as mídias, 
assim como em adotar uma linguagem e 
abordagem diferentes. 

“Os jornalistas que temos na TV Espor-
te Interativo são muito bons na TV, mas 
não adianta colocá-los para fazer mídias 
sociais porque não funciona”, argumenta. 
Segundo ele, os profissionais do Esporte 
Interativo pensam em conteú do próprio 
para as redes sociais. “Se o nosso objetivo 
é que as pessoas assistam ao Super Bowl 
não podemos postar ‘Veja o Super Bowl’, 
apenas, exemplifica. “É preciso engajar o 
consumidor com determinada causa, para 
que ele goste”, completa. No caso da final 
do campeonato de futebol americano, fo-
ram criados memes divertidos envolven-
do a partida, assim como conteúdos pró-
prios nas redes sobre o assunto.

Por já ter nascido na era digital e sob a 
influência das redes sociais, pode ser que 
tenha sido mais fácil para o Esporte In-
terativo assimilar e adaptar-se aos novos 
meios. Tanto foi o sucesso que, em 2011, 
a Ambev designou a gestão das fanpages 
do projeto Brahma Clubes ao Esporte In-
terativo. A equipe ficou responsável pela 
criação e postagem de conteúdo. 

Equipe própria
Outro veículo com êxito nas mídias digi-

tais é o carioca O Globo. Com um dos me-
lhores números entre os grandes jornais do 
País, são 891 mil likes no Facebook, O Glo-
bo trabalha hoje com duas equipes para 
administrar os perfis sociais. Na editoria 

Para Antonio Guerreiro, do R7, o diferencial no tratamento com os 
usuários está em reconhecer que há outro tipo de relação nas redes

Esporte Interativo aposta em divulgação mais inovadora nas 
redes sociais e não apenas a reprodução do conteúdo do canal
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 31, 8 abr. 2013.




