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EM PERSPECTIVA

É para vender ou conversar?
Avanço do Twitter no e-commerce reacende 
discussão sobre uso comercial das redes sociais

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br

A sociedade hiperconectada veio para 
� car. Já são mais de um bilhão de in-

ternautas conectados nas redes sociais, 
cerca de cem milhões deles do Brasil. É 
como se toda a população da China esti-
vesse trocando ideias e compartilhando 
informações, fotos, músicas e vídeos pela 
web. Toda essa interação atraiu a atenção 
dos anunciantes, que desde os primeiros 
passos de redes como Facebook e  Twitter 
tentam maneiras de participar do diálo-
go com os internautas.

Numa primeira onda, as marcas enxer-
garam nas redes sociais a possibilidade 
de estreitar o relacionamento com seus 
públicos. Algumas foram além e vislum-
braram oportunidades de negócios, o cha-
mado social commerce. O Magazine Lui-
za, por exemplo, lançou em 2011 o proje-
to Magazine Você, que permite que inter-
nautas criem lojas virtuais. Já são mais de 
110 PDVs no Facebook e no Orkut.

O próprio Twitter está atento às pos-
sibilidades desse segmento e no final de 

ACADEMIA
Eric Messa
Coordenador do núcleo 
de mídias sociais da Faap/SP

“Apesar de cada plataforma social ter suas 
especificidades, de modo geral, todas elas, 
inclusive o Twitter, podem ser utilizadas 
para ações de e-commerce. O importante 
é, antes, entender que a comunicação 
nesses espaços deve se dar ‘por meio do 
relacionamento’ e não por um discurso 
de venda. Esse é o paradigma que precisa 
ser plenamente assimilado por aquele que 
pretende iniciar alguma ação em mídias 
sociais. Assim como no passado nasceram 
perfis no Twitter exclusivamente para 
atendimento (SAC), podemos imaginar um 
perfil dedicado exclusivamente a atender 
interessados em comprar um produto ou 
serviço. Nas estratégias de PDV, o perfil 
no Twitter pode ser um ótimo canal para 
estabelecer um relacionamento e utilizar 
argumentos para efetivar a escolha do 
consumidor. A concretização da venda 
depende da implementação de recursos 
de e-commerce na plataforma social ou 
simplesmente, oferecer ali, na hora, o link do 
portal de e-commerce, direto para a página 
do produto que o consumidor procura. O 
Twitter, ao investir na área de e-commerce, 
quer mostrar novos caminhos para a sua 
plataforma. Porém, isso depende também de 
um aculturamento da própria sociedade.”

Dê sua opinião
Esta discussão continua na seção 

Em Perspectiva da editoria de Marketing 
do meioemensagem.com.br

AGÊNCIA
Michel Lent
Diretor-geral da Pereira & O'Dell no Brasil

“A internet e as redes sociais atingiram um 
número massivo de usuários no Brasil. 
Passamos dos cem milhões de usuários, com 
concentrações gigantescas no Facebook 
e YouTube, principalmente. Agora é 
possível se falar em escala massiva e ao 
mesmo tempo segmentada, algo que só as 
plataformas conectadas nos permitem fazer. 
As redes sociais podem servir como canal 
de comunicação e como ponto de venda. A 
sua utilização como canal de comunicação 
está mais assimilada culturalmente. Como 
ponto de venda, ainda enfrenta alguma 
limitação tecnológica e de base de usuários 
— apesar das dezenas de milhões de 
usuários que já compram online. Mas o gap 
está diminuindo e o mobile entrando como 
forte acelerador do processo. Em breve, 
redes sociais e PDVs físicos estarão lado a 
lado e teremos uma mudança de paradigma. 
A compra por impulso está a um clique ou 
um toque. O formato do Twitter é o mais 
poderoso feed de notícias e links para outras 
plataformas que temos atualmente. Sua 
proximidade com o e-commerce é bastante 
promissora, mas, ao mesmo tempo, o 
Twitter vai enfrentar o desafio de recuperar o 
crescimento no Brasil. São dois movimentos 
muito importantes.”

ANUNCIANTE
Marcelo Dadian
Diretor de marketing da Rossi

“As vendas pelas redes sociais não são 
incipientes. A maioria dos corretores da 
empresa quer ir para a equipe online. 
Existe uma diferença básica no mercado 
imobiliário, no qual não existe o carrinho 
de compra: não é e-commerce, é e-convert. 
Tentamos passar os consumidores das 
redes sociais ou da internet para o off-
line. A grande maioria dos clientes passa 
pela web antes de ir para o corretor. O 
cliente está procurando na internet, 
vem crescendo demais. Para as grandes 
metrópoles, por exemplo, a web ajuda 
por conta do deslocamento. As pessoas 
precisam se aculturar às novas formas e 
as empresas imobiliárias estão em estágio 
inicial ainda. Mais de 80% dos clientes da 
Rossi passaram pela internet, e de 20% a 
25% das vendas da empresa são online. 
As pessoas ainda vão ao estande, levam 
a família, mas já veem maduras da web. 
Observamos os consumidores mais jovens, 
pois temos de estar preparados para o 
mercado consumidor que virá daqui a cinco 
anos, que tem um comportamento diferente. 
Com o aumento do crédito e pessoas 
trabalhando mais cedo, há um público mais 
jovem comprando imóvel, o que ajuda a 
potencializar as vendas pela internet.”

ANUNCIANTE
Renato Mendes
Gerente de assuntos 
corporativos da Netshoes

“Temos tido resultados bem interessantes 
neste sentido. O sucesso da estratégia 
vai depender muito de como isso é feito. 
Nossa experiência tem mostrado que 
as redes sociais podem ser tratadas 
tanto com uma lógica de mass media 
quanto de one to one. Temos de buscar o 
equilíbrio, o mix adequado levando em 
conta o público e a oferta em questão. A 
maior parte das empresas está na fase 
de testes e aprendizado neste campo. 
Os resultados irão mostrar até onde cada 
um pode e deve ir. O que está claro é que 
as redes sociais vieram para ficar, e que 
podem, sim, funcionar como interessante 
canal de venda — além de relacionamento 
e construção de marca e prestação de 
serviços pré e pós venda. Faz mais sentido 
pensar que o sucesso estará no mix: as redes 
sociais são mais um canal dentro de uma 
lógica multicanal. Mais uma vez, o desafio 
está em adequar target, oferta e tom da 
comunicação para tirar o máximo de cada 
um deles. O segredo estará em aproveitar as 
particularidades do canal, como a dinâmica 
da instantaneidade, a seu favor.”
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agosto anunciou a contratação do seu 
primeiro commerce chief, Nathan Hub-
bard (ex-presidente da Ticketmaster). O 
objetivo da empresa é oferecer aos vare-
jistas ferramentas para vender produtos 
e serviços por meio de tweets.

Apenas no primeiro semestre deste 
ano, o comércio eletrônico movimen-
tou R$ 12,74 bilhões no Brasil, o que re-
presentou um crescimento de 24% em 
relação ao mesmo período do ano an-
terior. Até imóvel já é comercializado 

pela web. No mesmo dia do anúncio do 
Twitter, a Rossi realizou o  Outlet Digi-
tal, ação no seu canal no YouTube que 
usou a ferramenta Hangout, do Google, 
para anunciar mais de dois mil imóveis.

Os números mostram como os in-
ternautas gostam de realizar compras 
pela internet. Mas será que eles esta-
rão à vontade para receber ofertas ou 
mesmo buscar produtos e serviços en-

tre um tweet e outro, ou enquanto com-
partilham momentos da vida pessoal 
e profissional para os amigos? Meio & 
Mensagem abriu o debate para profis-
sionais do mercado. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1576, p. 33, 9 set. 2013.




