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Especial | Pequenas e médias empresas

Redes sociais Computador é a tela com maior audiência semanal no país

Produção de vídeos abre
caminho para pequenas

Mariana Eva, da TV Square: 2,5 mil usuários únicos por dia e vendas on-line

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

O crescimento das redes sociais
está impactando diretamente as
mídias tradicionais, principal-
mente a TV. Nos EUA, pesquisa
apresentada em julho pela Nielsen
e patrocinada pelo Fa c e b o o k para
apoiar o lançamento de comer-
ciais em vídeo demonstra que con-
sumidores de idade entre 25 e 34
anos estão mais expostos ao site do
que à TV durante o dia, enquanto
que, no horário nobre, teria o po-
der de até duplicar o alcance de
uma mensagem publicitária.

O cenário causa movimentações
nas emissoras de TV e nos anun-
ciantes. Além disso, e abre possibi-
lidades para que pequenas empre-
sas com verbas insignificantes pa-
ra os grandes meios encontrem es-
paço para suas mensagens em ví-
deo com base em viralização de
conteúdos criativos.

O shopping center digital Muc -
c a S h o p, por exemplo, gastou ape-
nas US$ 18 na produção de um ví-
deo que já acumulou mais de 320
mil visualizações no Yo u Tu b e , cria-
do para estimular a visitação à pá-
gina no Google+, o que garantiria
melhor colocação na ferramenta
de busca do Google. “Quando atin-
gíssemos 5 mil +1 na página doa-
ríamos uma tonelada de ração pa-
ra uma entidade que cuida de ani-
mais carentes”, conta a gerente de
mídia Gabriella Müller. O desafio
funcionou — embora a nova rede
ainda renda pouco fluxo para o si-
te, deve crescer bastante e Gabriela
espera ter saído na frente dos con-
correntes com a experiência.

É com investimentos assim que
a empresa dobra a cada ano e hoje
fatura cerca de R$ 100 mil ao mês.
Para Flávio Ferrari, ex-presidente
do Ibope e hoje dirigente da con-
sultoria Qual Canal, a democrati-
zação e a participação que mar-
cam a sociedade em rede são ele-
mentos-chave da nova TV. “Convi -
dar o telespectador a participar da
construção de conteúdo provoca-
rá envolvimento emocional no
p r o c e s s o”, diz.

No caso da MuccaShop, o
usuário foi convidado a se tornar
parte da ação benéfica. O YouTu -
be, que já se inclui na maior parte
dos planos de mídia para veicu-
lação de vídeos publicitários,
acumula no Brasil casos exem-
plares, como o canal High Toque,
do mecânico Alexandre Genero-
so, seguido por 100 mil pessoas
com média de 60 mil visualiza-
ções diárias, ou o Cozinha para 2,
do casal Duca Mendes e Carol
Thomé, com mais de 1 milhão de
visualizações. Com 1 bilhão de vi-
sitantes únicos ao redor do globo
por mês, o portal tem 60 milhões
de espectadores por mês no Bra-
sil, cada um consumindo em mé-
dia 101 vídeos no período.

Pesquisa feita pela Google, que
em 2012 faturou mais de US$ 47
bilhões com publicidade, mos-
trou que o computador é a tela
com maior audiência semanal
no Brasil e que 63 milhões de
brasileiros usam pelo menos
duas telas diariamente, como TV
e computador, enquanto 30 mi-
lhões partem para três telas, in-
cluindo smartphones.

Enquanto nos Estados Unidos

a exibição de vídeos on-line atrai
até eventos como a final do cam-
peonato de futebol, no Brasil
iniciativas de emissoras como
SBT começam a tirar maior par-
tido das estratégias sociais e
multitelas. A emissora conta
com a única página verificada
de uma emissora de TV no Face-
book, com 1,7 milhão de fãs.
Conta com maior número de se-
guidores no Google+ entre as
emissoras e responde pelo se-
gundo maior canal do YouTube.
“Queremos explorar todas as
vertentes das redes, com conteú-
do e linguagem diferenciada pa-
ra cada uma”, afirma o gerente

de novas mídias Diego Felice.
A TV Square nasceu este ano

neste nicho, com foco em expan-
dir a experiência de assistir TV
oferecendo informações sobre a
programação que vão de notícias
e vídeos extras até o Tw i t t e r dos
apresentadores, uma área social
para usuários compartilharem
impressões e games. Já tem 2,5
mil usuários únicos por dia e
também oferece a possibilidade
do usuário adquirir produtos
que estejam na tela, como as rou-
pas de Patricia Poeta ou de Rati-
nho. “Agora vamos lançar um
a p l i c a t i v o”, adianta a fundadora
e ex-atriz Mariana Eva.

Redes exploram
seg mentação
e qualificação
De São Paulo

Odontologia, plásticos e vi-
nhos são alguns dos temas em
torno dos quais já surgiram mí-
dias sociais de nicho no Brasil
nos últimos três anos, na esteira
de tendência já popularizada no
mercado americano. A maior
parte busca consolidação em
meio a anunciantes e patrocina-
dores interessados em usuários
qualificados que trocam ideias e
fazem negócios na rede.

Na seara profissional, a saúde é
uma das áreas mais visadas. Uma
das primeiras a surgir por aqui
foi a iDent, criada por Vitor Cor-
deiro, Felipe Cabral e Vinícius
Carneiro, cujo pai é dentista. “O
profissional trabalha isolado no
consultório e a internet era o
meio certo para promover inte-
gração, troca de conhecimentos
e oportunidades”, diz. Segundo
Cabral, a rede conta com mais de
50 mil dentistas cadastrados e 40
empresas patrocinadoras.

A rede roda em plataforma pró-
pria desenvolvida pela iShareLife,
que já deu origem ao site iMeds,
iniciativa similar voltada a médi-
cos. “As redes exclusivas para mé-
dicos são realidade na Europa e
nos Estados Unidos. São mais de
70 ao redor do mundo”, diz Giova-
na Pieck, executiva com 20 anos de
vivência em indústrias farmacêuti-
cas e sócia do holandês Marc
Schipperheyn, especialista em
software e marketing digital, na re-
cém-criada Ology. Além de ferra-
mentas sociais, a rede oferece atra-
tivos como um software de prescri-
ção eletrônica, com uma base de

mais de 50 mil interações medica-
mentosas. A dupla já investiu cerca
de R$ 700 mil no site, onde a Bayer
patrocinará as especialidades gi-
necologia e cardiologia. Outra par-
ceira é a editora especializada Doc.

A criação da Rede do Plástico te-
ve motivação mais prosaica: sanar
a dificuldade do empresário Ro-
naldo Kend em movimentar sua
empresa de reciclagem de plástico
localizada em Campinas (SP). Com
investimentos de R$ 200 mil na
plataforma de redes corporativas
SuaRede, da carioca Trii, Kend reu-
niu em um ano 3,5 mil cadastros,
60% deles de empresas interessa-
das em fazer negócios, e já fechou
contratos com patrocinadores co-
mo a importadora de máquinas
chinesas Kie. Em média, são 900 vi-
sitas diárias. “Custou caro, mas não
tenho mais dificuldade para en-
contrar fornecedores ou vender a
p r o d u ç ã o”, diz.

A boa mesa também está dan-
do origem a diversas iniciativas.
A comunidade Brejas surgiu de
uma lista de mais de 100 cervejas
degustadas por seus fundadores
durante uma viagem à Europa,
em 2004, publicada online. Enri-
quecida com novas marcas e co-
mentários, ganhou fórum de dis-
cussões, testes de conhecimentos
e área para mensagens privadas
entre usuários cadastrados – ho -
je, 19 mil, com média de 140 mil
visitantes únicos por mês e 70
mil fãs no Facebook. Já a WineTag
surgiu em meio a um curso de
gastronomia italiana, em 2008,
que expôs o desafio de escolher o
vinho mais harmonioso com o
prato. (MF)
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BBGiroDécimoTerceiroSalário.
CadavezmaiscréditoparaaMicro
ePequenaEmpresacrescer.

Contrate o BB Giro Décimo
Terceiro Salário e leve mais
vantagens pra sua empresa.
Você financia até 100% da
folha de pagamento do 13º
salário e ainda conta com até
59 dias para pagar a primeira
parcela do empréstimo.
Acesse bb.com.br/mpe.
Banco do Brasil. Cada vez
mais o banco da Micro e
Pequena Empresa.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30, 31 ago. e 1 set. 2013, Especial pequenas e médias empresas, p. F13.




