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Uma das pioneiras e mais ma-
duras do negócio é a Espalhe,
nascida em 2003 com foco em
marketing de guerrilha, para o
qual as redes sociais caem como
uma luva. Hoje tem clientes co-
mo Ambev — a número 1 do país
em número de fãs no Facebook,
42 milhões — e, no ano passado,
abriu escritório no Rio de Janeiro
com foco na Copa do Mundo e
nas Olimpíadas, que rendeu a
conquista da Adidas.

Uma das criações da agência é
a ferramenta ÍndexSocial, que
mensura a performance de mar-
cas no Facebook, no Twitter e no
YouTube e indicou que nove das
dez agências com as melhores
perfomances sociais nas redes es-
tão entre as 50 maiores agências
de publicidade do país — a única
exceção é a própria Espalhe.

Segundo Gustavo Fortes, sócio-
diretor da Espalhe, hoje uma das
tendências das marcas é voltar a
investir em seus sites, até certo
ponto abandonados em detri-
mento das redes sociais e que ago-
ra são reforçados para concentrar
clientes e mensagens distribuídos
nas diferentes plataformas. “Hoje
as redes ficam com as informa-
ções”, diz. Ele defende o investi-
mento no que chama de tripé de
mídia — espontânea, com ações
que provoquem buzz, proprietá-
ria, como as páginas próprias, e pa-
ga — para sustentação do marke-
ting viral. “Um só post nosso para a
Ambev foi curtido por 1 milhão de
pessoas, é mais do que a tiragem
da maior revista do país. Com R$
100 uma empresa pode fazer uma
festa no Facebook.” (MF)

Uma das parceiras da marca
neste processo é a Livebiz, criada
no ano passado pelo ex-diretor
da agência Click Gustavo Mar-
ques para otimizar o relaciona-
mento entre marcas e música em
plataformas digitais proprietá-
rias das marcas. “É uma forma de
iniciar essa ligação antes, ampli-
ficá-la durante e mantê-la depois
dos shows”, diz. Isso pode impli-
car na organização de uma pro-
moção nas redes sociais para dis-
tribuição de ingressos, na trans-
missão do evento por plataforma
digital nas redes ou manutenção
do vídeo nas páginas para visua-
lização posterior. Uma apresen-
tação de Claudia Leite para a Sky
chegou a ter audiência ao vivo de
30 mil pessoas, mais 70 mil pos-
teriores e se manteve nos tópicos
de maior audiência do Twitter no
mundo por mais de uma hora.
“Devemos fechar 2013 com fatu-
ramento próximo de 1,3 milhão
de reais e planejamos crescer 70%
no ano que vem”, diz Marques.

A Jussy é outra pequena em
crescimento. Além de oferecer
plataforma de publicidade ajuda
seus clientes a fazer gestão basea-
da na compra de leads, ou clien-
tes potenciais, nas mídias sociais
— geralmente um dos principais
objetivos das redes. “Pequenas e
médias empresas devem tomar
cuidado com o egocentrismo e
ter foco em vendas, não em ‘li -
kes’ ”, sugere Henrique Russows-
ky, sócio-fundador da agência,
que tem agências como L’Occita -
ne e Conta Azul e deve crescer es-
te ano 150%, com sua equipe pas-
sando de 15 para 40 pessoas.
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Fontes: US Interactive Marketing Forecast, 2009 - 2014, Forrester Research,  Econsultancy/AdobeSocial e ComScore
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Editores de guias e listas fazem
revisão e adotam modelo virtual

Cesar S. Cesar, da Carvajal: primeiro passo é construir a presença da empresa na maior rede social disponível

De São Paulo

O impacto do mundo digital e
das redes sociais está colaborando
para a transformação de um dos
negócios mais tradicionais da área
de comunicação — o segmento de
guias e listas. Uma das maiores em-
presas do segmento, a Carvajal,
responsável por marcas como Lis-
tel, Editel e GuiaMais, que há oito
anos tinha 85% de seu faturamen-
to oriundo de produtos impressos,
deve reverter essa equação nos
próximos anos, quando esse per-
centual dos negócios será resul-
tante de produtos digitais. Hoje,
50% do negócio já é decorrente de
iniciativas virtuais, que inclui tam-
bém a oferta de criação de sites em
versões web e mobile e o marke-
ting transacional, por meio de ini-
ciativas de fidelização, como o Viva
Cupom, e das buscas no portal
Guia Mais, turbinado ainda por
funcionalidades como formato
móvel e geolocalização — o guia
identifica por GPS a localização do
usuário para indicar as sugestões
mais próximas.

Uma das áreas de maior cresci-
mento está ligada às redes sociais.

Segundo o diretor da unidade di-
gital da Carvajal Informação, César
S. César, o lançamento da oferta de
criação de páginas no Facebook já
atraiu mais de mil pequenos clien-
tes, estimulados pelo preço baixo
(R$ 638 para o desenvolvimento
inicial e mais R$ 638 para assinatu-
ra mensal, com gratuidade pro-
mocional até o fim do ano). “O pri-
meiro passo é construir a presença
da empresa na maior rede social
disponível, com design e aplica-
ções”, descreve. Também está dis-
ponível uma tecnologia para atua-
lização automática de notícias, a
partir de fontes de informação se-
lecionadas e da definição do cro-
nograma e número de posts dese-
jados, da linha editorial e do tipo
de fã almejado.

O serviço, lançado há três meses,
será ampliado em breve com a in-
clusão de outras redes, a exemplo
do Twitter, do YouTube e do Pinte-
rest, e novas funcionalidades, co-
mo campanhas para geração de
fãs. “Estamos trabalhando tam-
bém para incluir recomendações e
usar mais da comunidade de cada
um dos usuários para ajudar os de-
mais a escolher determinado pro-

duto ou serviço”, diz . A iniciativa
tem como mercado alvo prioritá-
rio as 2,5 mil empresas listadas no
portal GuiaMais, que soma 22 mi-
lhões de usuários únicos, além de
todas aquelas que compõem as 89
publicações impressas da casa, en-
tre guias e listas. “Se a empresa está
presente no portal, tem referência
com sua página e, caso seja anun-
ciante, seus usuários conseguem
virar seus fãs”, explica Cesar.

A empresa oferece também con-
sultoria de marketing digital por
parte de uma equipe formada por
mais de 650 vendedores distribuí-
dos por 35 escritórios no país,
além de franqueados, responsá-
veis pela oferta de um pool de pro-
dutos para PMEs. “O time ajuda o
cliente a entender o que utilizar
para gerar mais vendas ou reter
clientes, com ferramentas de pre-
sença e transacionais”, diz o execu-
tivo. A presença própria da empre-
sa no Facebook é otimizada com
produtos específicos como o Viva
Cupom, que permite às empresas
usuárias oferecerem descontos a
seus clientes e hoje conta com 75
mil seguidores e acompanhamen-
to diário pela rede social. (MF)

Agências digitais ganham força
para estimular relacionamentos
De São Paulo

Com mais de 3 mil agências di-
gitais no Brasil, segundo a Associa-
ção Brasileira das Agências Digi-
tais (Abradi), o mercado de comu-
nicação está recebendo estímulo
extra graças ao apetite do brasilei-
ro por relacionamento pela inter-
net. Mas, embora as grandes agên-
cias de propaganda estejam à fren-
te dos investimentos e das iniciati-
vas de maior audiência nas redes
sociais, as empresas menores estão
avançando rápido.

A A m p f y, por exemplo, surgiu
em 2011 e deve faturar este ano
perto de R$ 8 milhões. “Já havia
operações especializadas em so-
cial media na época, a maioria de
pessoas entusiastas deste universo,
principalmente blogueiros”, avalia
Gabriel Borges, CEO da agência e
ex-sócio da LikeStore, que viu es-
paço para uma empresa com visão
mais madura e entendimento de
que as redes não devem ser usadas
para as marcas conversarem com
seus consumidores, mas para esti-
mulá-los a conversar entre si sobre
as marcas.

“As plataformas são gratuitas.
O investimento em mídia poten-
cializa o compartilhamento, mas
a vantagem para as pequenas e
médias empresas é que as ferra-
mentas estão disponíveis e são
v i áv e i s ”, defende Borges. Ele
exemplifica com ações criadas
para Mitsubishi, como a página
Mundo Mit, onde podem ser pos-
tadas fotos, e a campanha My Co-
ver, criada para comemorar os
dez anos da Pajero TR4 no Brasil
com o desenvolvimento de um
aplicativo para a criação de capas
de estepe personalizadas, com as
quais a marca presenteou os pro-
prietários dos automóveis.

A Philips, patrocinadora da bi-
cicletada na Virada Sustentável,
em São Paulo, teve seus leds
transformados em suporte para
grafites luminosos registrados
com superexposição, disponíveis
para os participantes nos pontos
de parada. Para a Sk y, os investi-
mentos em música — são 180
shows patrocinados a cada ano
— foram amplificados para a visi-
bilidade extrapolar a plateia.

I n t e r n et Brasil é um dos três países que mais cresce em número de usuários no Facebook em todo o mundo

Negócio de menor porte atrai rede social
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Patrick Hruby, do Facebook: “Além de ser um povo naturalmente sociável, o usuário brasileiro passa mais tempo no site do que qualquer outro país no mundo”

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

A aderência do brasileiro às re-
des sociais atraiu investimentos lo-
cais por parte das líderes do setor,
que agora miram o segmento de
pequenas e médias empresas. O
Fa c e b o o k , presente no país desde
2011, acaba de contratar um novo
diretor de negócios para PME e
pretende dobrar sua equipe dedi-
cado ao segmento até o fim do ano.
O Tw i t t e r montou seu time de ven-
das especializado há dois meses,
mais voltado às empresas médias,
enquanto o Google investe em
ações como a campanha Digital
Pai, Digital Filho, composta por
uma série de treinamentos para os
filhos ajudarem os pais a empreen-
der na internet.

O interesse tem base no com-
portamento local. O Brasil é um
dos três países que mais cresce em
número de usuários no Fa c e b o o k
ao redor do mundo. “Além de ser
um povo naturalmente sociável, o
usuário brasileiro passa mais tem-
po no site do que qualquer outro
país no mundo”, diz o recém-che-
gado diretor de negócios para PME
Patrick Hruby. São 12 horas men-
sais em média, ante 6h36 da média
mundial, segundo dados da
ComScore. No total, o número de
usuários ativos mensais supera 76
milhões e 47 milhões de usuários
se conectam ao site diariamente —
uma audiência superior a alguns
dos principais programas de mí-
dia tradicionais, destaca o executi-
vo. “A área de PMEs é uma das que
mais cresce para o Facebook no
Brasil”, afirma.

O Brasil também se destaca no
Linkedin e no Twitter. No primei-
ro, o número de usuários saltou
de 6 milhões para 13 milhões do

fim de 2011 para cá. “São 100 mil
novos usuários por semana e o
país só fica atrás dos Estados Uni-
dos e da Índia em número de
usuários”, contabiliza o diretor
de vendas Milton Bleck.

Já o diretor de vendas para PMEs
do Twitter, Matt Drinkwater, ob-
serva que os brasileiros são 50%
mais seguidores de marcas que a
população de outros países. Tam-
bém tuitam (40%) e retuitam (50%)
acima dos demais. “O usuário no
Brasil é muito engajado”, diz. Com
metas mais focadas em resultados
de vendas do que as grandes, con-
ta, as PMEs serão orientadas a en-
tender melhor como usar a plata-
forma organicamente ou aprovei-

tá-la para escutar o que acontece
com seus mercados.

Outra questão relevante é apre-
sentar a capacidade de segmenta-
ção para promover o engajamento
entre a marca e público de mesmo
interesse. Por enquanto não há
previsão da chegada da solução
self service destinada às PMEs lan-
çada recentemente nos Estados
Unidos, mas serão oferecidos pro-
dutos para promover tuítes e au-
mentar a base de seguidores, re-
munerados por sistema de leilão —
a empresa só paga quando a pes-
soa segue a marca.

O Google, por sua vez, quer es-
timular a adoção do Google+, ca-
mada social responsável por in-

cluir componentes sociais em to-
dos seus produtos e melhorar
produtos como a pesquisa na fer-
ramenta de busca, além do You-
Tube, Gmail e Android, “fazendo
com que as ferramentas traba-
lhem em conjunto”, descreve o
gerente de soluções de publici-
dade do Google Brasil, Michel
Sciama. Segundo ele, o Google+
se tornou uma plataforma de co-
nexão entre as marcas e seus
clientes com ferramentas como
Hangout, de transmissão ao vivo,
e Sign-In, para compartilhamen-
to de conteúdo. “Usuários loga-
dos no Google+ têm sido mais
propensos a fechar compras”, diz
Sciama. Já o YouTube oferece a

chance de sair do anonimato a
empresas de qualquer porte.

A escola infantil de inglês Red
Balloon, controlada pela Abril
E d u c a ç ã o, utilizou as redes so-
ciais como ferramenta pedagógi-
ca e de marketing em ação criada
pela Ogilvy em que alunos corri-
giam tuítes de celebridades co-
mo Charlie Sheen e Lady Gaga,
postando as correções no site so-
cial de dentro da sala de aula. A
experiência gerou um vídeo vei-
culado no YouTube que rendeu
cobertura de mídia até no Cana-
dá e nos Estados Unidos, com 4,8
mil visualizações no canal da es-
cola, 13 mil no da agência e mais
de 63 mil no canal francês Lll.

“Sem investimento em mídia, o
número de seguidores diretos no
Twitter passou de 350 para 2,5
mil”, comemora o gerente de
marketing Rodrigo Facchinetti.

O clube de gastronomia Chefs -
c l u b, que oferece descontos de
até 50% em quase 400 restauran-
tes de todo o país, é outro exem-
plo bem sucedido. “O serviço é
basicamente pela internet, é im-
portante trabalhar as mídias so-
ciais”, justifica a gerente de de-
sign Mariana Rodrigues. Investi-
mentos em propaganda foram
direcionados principalmente ao
Facebook, onde são 105 mil fãs,
abrangendo ainda YouTube, Ins-
tagram, Twitter, Google+ e Linke-
din. No YouTube, a veiculação no
formato True View — que permi-
te ao usuário “pular ” o comercial
depois de cinco segundos — ren -
deu cerca de 25 mil visualizações
de um vídeo institucional estre-
lado por um dos sócios e investi-
dores da empresa. “Os investi-
mentos na empresa chegaram a
R$ 1,8 milhão, principalmente de
anjos”, diz o sócio Guilherme
Mynssen. Segundo ele, o fatura-
mento chega a R$ 500 mil este
ano e dobra em 2014.

O Descomplica, site voltado à
preparação de alunos para o Enem
por meio de aulas em vídeo que
atraiu investidores como Va l a r
Ve n t u r e s e Valor Capital, busca a
mídia social para acompanhar
seus alunos. “A regra da internet é
estar onde eles estão”, diz o funda-
dor e professor de física Marco
Fishben. No Facebook, já são quase
600 mil fãs, atraídos por estraté-
gias que somam memes, infográfi-
cos e muita imagem. O Twitter sus-
tenta dicas e chamadas para aulas
ao vivo. No YouTube, o canal do
portal conta 80 mil assinantes.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30, 31 ago. e 1 set. 2013, Especial pequenas e médias empresas, p. F10.




