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As estratégias de
último clique são
importantes, mas
contam só um pedaço
da história. A análise
da jornada do cliente
é o que dá meios para
a criação de campanhas
mais apuradas”

Hoje, o consumidor
percorre uma longa
jornada antes da
compra. Estar atento
a cada ponto de contato
nesse caminho permite
que a marca crie uma
relação mais relevante
com o seu cliente”
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mdrska@brasileconomico.com.br

EduardoTracanella
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PhilipChaves
Diretor de negócios do Facebook

Foi-se o tempo em que o caminho
de compra de um determinado
produto se resumia à distância per-
corrida entre a casa do consumi-
dor e uma loja física. Com o avan-
ço da internet e das redes sociais,
esse percurso ganha a cada dia no-
vas curvas e paradas, construídas
em meio à ampliação das possibili-
dades de interação nos meios digi-
tais. A maior atenção a cada des-
vio dessa trilha é a base de uma no-
va frente estratégica do Facebook
no mercado brasileiro.

O Facebook está investindo na
oferta de um modelo para que os
anunciantes locais possam ter
uma visibilidade de todo o proces-
so de compra desse novo consumi-
do e, com base nesses dados, con-
sigam criar campanhas mais efi-
cientes na rede social, com maior
retorno sobre os seus investimen-
tos em publicidade. Conhecido co-
mo atribuição multicanal, o mode-
lo não é exclusivo do Facebook e
vem sendo adotado por outras
companhias de internet.

“Hoje, o consumidor percorre
uma longa jornada por várias pla-
taformas antes de adquirir um pro-
duto”, afirma Philip Chaves, dire-
tor de negócios do Facebook no
Brasil. Como exemplo dessa ten-
dência, o executivo cita um consu-
midor que, em busca de um produ-
to, pede dicas aos seus amigos no
Facebook, acessa sites de buscas,
procura por avaliações na inter-
net, chega ao site de uma determi-
nada marca e pesquisa por um
item mais adequado ao seu perfil,
entre outras movimentações.

A ideia do Facebook é mostrar
aos anunciantes que é preciso dar
um peso para todas essas etapas,
com a distribuição de uma verba
específica de marketing em cada
uma delas, de acordo com os obje-
tivos da campanha. Sob esse cená-
rio, o Facebook abre caminho pa-
ra a oferta de anúncios e ações per-
sonalizadas a cada interação do

consumidor na rede social, duran-
te esse trajeto. “Essa abordagem
permite que a marca crie uma rela-
ção mais relevante com o seu clien-
te e tenha acesso a dados mais con-
sistentes sobre o consumidor”, ob-
serva Chaves.

Do ponto de vista tecnológico,
a integração entre os diversos si-
tes da internet — que permite
acompanhar grande parte das mo-
vimentações do consumidor — é
realizada geralmente por empre-
sas terceiras, como a Kenshoo.

De acordo com Evandro Carva-
lho, diretor da Kenshoo no Brasil,
a adoção da atribuição multicanal
no mercado brasileiro ainda é

mais restrita às estratégias de pu-
blicidade dos sites de comércio ele-
trônico. Segundo o executivo, a
maioria das marcas no país ainda
investe em estratégias de conver-
são baseadas no último clique an-
tes da compra. Essa visão, diz ele,
não fornece dados sobre todas as
interações anteriores do cliente e
dificulta a medição de quais inves-
timentos estão gerando maior im-
pacto nesse processo. “A atribui-
ção de todo o valor de uma venda
para o último clique pode resultar
em decisões erradas, como a defi-
nição de um orçamento abaixo do
ideal em campanhas e canais de
mídia”, afirma o executivo.

O ponto de partida do Face-
book para impulsionar o novo mo-
delo no país é o desenvolvimento
de projetos em parceria com os
bancos brasileiros. O foco inicial
são as estratégias para a aquisição
de clientes de cartões de crédito.
Segundo Chaves, a escolha pelo
segmento financeiro é baseada no
fato de que os departamentos de
marketing dessas instituições es-
tão entre os mais impactados pela
necessidade de investir em ações
de publicidade mais eficientes.

Uma das instituições que está
começando a investir nesse mode-
lo é o Bradesco. O banco está reali-
zando projetos piloto para a venda
de cartões de crédito. Em uma par-
ceria com o Facebook, a base para
esses testes são sistemas que com-
binam a análise do perfil de clien-
tes em potencial com as intera-
ções desse usuário na rede social,
no site do Bradesco e em outros en-
dereços da web. “É o que chama-
mos de ferramenta de calor. Nós
identificamos e analisamos as zo-
nas de interesse do cliente, de on-
de ele veio, para onde ele vai, e
usamos todos esses pontos de con-
tato para fazer uma oferta direcio-
nada”, explica Jefferson Honora-
to, superintendente-executivo do
Bradesco Dia e Noite.

Segundo Honorato, a decisão
do Bradesco de iniciar os testes pe-
los cartões de crédito se deu por es-
se ser um produto de forte apelo
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Facebook mira
todos os cliques
do consumidor
Rede social investe em um novo modelo de publicidade no Brasil,

baseado na jornada do cliente antes da compra de um produto
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TIMavançaemseusistemanoNortedopaís
A TIM Participações informou ter concluído a instalação

de sua rede de fibra ótica no trecho entre Tucuruí (PA) e Manaus

(AM), em mais uma etapa de um plano de investimentos de

R$ 200 milhões na região Norte, cujas primeiras transmissões

devem iniciar em setembro. Quando for concluído, o sistema

atravessará os Estados do Pará, Amazonas e Amapá. Reuters

de venda na área digital, especial-
mente por sua relação com as tran-
sações do comércio eletrônico.

Como as ações são recentes, o
executivo diz que o Bradesco ain-
da não possui dados consolidados
sobre os testes realizados. No mo-
mento, o banco e o Facebook es-
tão analisando os resultados. “O
que percebemos é que a taxa de
conversão é bem superior se com-
parada aos modelos tradicionais
testados anteriormente. O forma-
to é promissor e se os resultados fi-
nais comprovarem o que apura-
mos até o momento, vamos desdo-
brar esse modelo para outros pro-
dutos do portfólio”, diz Honorato.

A identificação de clientes po-
tenciais para as empresas é outra
vertente que o Facebook está ali-
mentando nesse novo modelo. Co-
mo os bancos possuem diversas li-
nhas de cartões de crédito para di-
ferentes perfis de consumidor,
Chaves explica que é possível fil-
trar e segmentar em diversos ní-
veis os públicos mais propensos a
adquirir determinados produtos,
a partir das interações e perfis dos
usuários na rede social.

Dentro dessa perspectiva, o
Itaú Unibanco é mais um banco
que está olhando o novo conceito
com maior atenção. Com um gru-
po específico na área de marke-
ting para analisar a evolução das
possibilidades de diálogo nas re-
des sociais, o banco já está desen-
volvendo algumas estratégias de
vendas baseadas no ciclo de inte-
rações dos internautas no Face-
book e em outros portais.

“Obviamente, as estratégias
de último clique são importantes,
mas elas só contam um pedaço da
história. O entendimento da jor-
nada do cliente é o que vai dar in-
sumos para que possamos desen-
volver ações mais apuradas”, afir-
ma Eduardo Tracanella, superin-
tendente de marketing institucio-
nal do Itaú Unibanco. “Essa é
grande questão para as marcas ho-
je. A informação está disponível.
O desafio é o que você faz com ela
nesses novos canais, seja em uma
conversa de produto ou institucio-
nal”, acrescenta o executivo.

Reprodução

A diversificação nos formatos de
publicidade oferecidos pelo Face-
book no Brasil tem como pano de
fundo uma mudança gradual nos
investimentos das marcas na re-
de social e em outras mídias digi-
tais. Atualmente, o Facebook
conta com cerca de 1 milhão de
anunciantes ativos mensais.

“Há um ano e meio, brigáva-
mos por dinheiro social. As em-
presas estavam muito mais cen-
tradas em ações institucionais e
na ampliação do número de fãs
que tinham no Facebook. Hoje,
o foco dessas campanhas na re-
de é muito mais estratégico”,
diz Philip Chaves, diretor de ne-
gócios do Facebook no Brasil.

O maior interesse das marcas
pelo Facebook tem sido alimen-
tado pelos números da rede so-
cial no Brasil. Em dois anos e
meio de operação direta no país,
a rede social saltou de 12 mi-
lhões para 76 milhões de usuá-
rios. Dados da consultoria comS-
core apontam que o site respon-
de por mais de 40% do tempo
dos internautas brasileiros.

Em outra ponta, o Facebook
vem ampliando sua estrutura lo-
cal, com grande foco no desen-
volvimento da oferta de publici-
dade, segmento que responde,
em média, por 86% da receita
global da rede social. A equipe

no Brasil conta hoje com cerca
de 60 funcionários e outras 16
vagas estão abertas no momen-
to. Muitas dessas funções estão
relacionadas ao desenvolvimen-
to de relacionamento com agên-
cias e anunciantes no país.

“Nós não enxergamos mais o
Facebook e outros canais eletrô-
nicos como parceiros de mídia,
mas sim como parceiros de negó-
cios. Além da grande base de in-
formações sobre os usuários, as
mídias digitais trazem o grande
diferencial de poder avaliar e, se
preciso, corrigir campanhas em
tempo real”, afirma Eduardo Tra-

canella, superintendente de mar-
keting institucional do Itaú Uni-
banco. Hoje, os investimentos
do banco no Facebook passam
por um leque de ações, que in-
cluem desde relacionamento e
atendimento aos usuários, até
iniciativas comerciais.

A adoção de um pacote mais
amplo de estratégias no Face-
book também é o foco do Brades-
co. Por mês, o banco analisa cer-
ca de 60 mil citações de sua mar-
ca no Facebook. Em média, o
Bradesco busca um primeiro
contato com 7 mil internautas,
dentro desse montante.

O Bradesco também lançou
em março de 2012 o F-Banking,
sua agência digital no Facebook.
Com 200 mil usuários, o aplicati-
vo permite que o cliente faça tran-
sações como consulta de saldos,
pagamento de contas, transferên-
cias e recarga de celular por meio
da rede social. Desde o lançamen-
to, o Banco contabilizou 1 milhão
de transações. “Para nós foi inte-
ressante ver a quebra de paradig-
ma e o nível de aderência. Isso de-
monstrou que hoje as redes so-
ciaisnão selimitamao plano dore-
lacionamento, pois passam tam-
bém pela geração de conteúdo e
denegócios”, afirmaJeffersonHo-
norato, superintendente-executi-
vo do Bradesco Dia e Noite.

NÚMEROS

Fotosreprodução

Com 76 milhões de usuários no país, o Facebook se tornou estratégico para as empresas

Anunciantes, Bradesco e Itaú
ampliam o foco de seus
investimentos na rede social

18,6%
Éaprojeçãodecrescimento
médioanualparaomercado
brasileirodepublicidade
nainternet,segundoestudo
realizadopelaPricewaterhouse
Coopers.

1milhão
Essaéabasemensal
deanunciantesativos
doFacebookatualmente
nomercadobrasileiro.

FIBRA ÓTICA

Chaves,
doFacebook:

foco inicial
nosprojetos

desenvolvidos
emparceria
combancos

Em março de 2012,
o Bradesco lançou
sua agência digital
no Facebook. Com
200 mil usuários ativos
no canal, o banco
contabilizou 1 milhão
de transações na rede
social desde então
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 ago. 2013, Empresas, p. 10-11.




