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O constante surgimento de novas fer-
ramentas de comunicação tem obri-

gado as marcas a aprendizado constan-
te para não perderem oportunidades 
de abordar os consumidores. Não está 
sendo diferente com os comunicado-
res online, que têm sua maior base de 
usuários via aplicativos mobile, como 
WhatsApp, Line, Snapchat e WeChat. 
Só o WhatsApp  contabiliza 350 milhões 
de usuários no mundo e tem média de 
250 mil novos registros por dia. Um uni-
verso grandioso se compararmos ao  
Twitter, por exemplo, que soma 230 mi-
lhões de usuários. 

Durante a apresentação dos resulta-
dos do terceiro trimestre do Facebook, 
o diretor financeiro da empresa, David 
Ebersman, disse que a rede social está 
enfrentando declínio na adesão de no-
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"Me adiciona"  
no WhatsApp
Agências encaram os comunicadores online e criam  
ações pontuais para conversar com consumidores
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vos usuá rios, principalmente entre jo-
vens e adolescentes. A razão, avaliam 
especialistas, é a presença de parentes 
como pais, irmãos e tios no Facebook, o 
que estaria fazendo os mais jovens pro-
curarem outros territórios para chama-
rem de seu. Entre eles, o de maior des-
taque atualmente são justamente os co-
municadores online. 

“Eles estão em contato permanente 
com os amigos, independentemente do 
lugar, do horário ou da situação. Estão 
conversando a todo o momento, num 
papo que não tem fim. Fazem até tra-
balhos em grupo da escola via aplica-
tivo”, observa Eric Messa, professor de 
comunicação e marketing e coordena-
dor-geral do núcleo de inovação em mí-
dia digital da Fundação Armando Alva-
res Penteado (Faap). 

Para acompanhar a geração que nas-
ceu conectada, algumas marcas já se 
arriscam e desenvolvem ações para es-
sas plataformas. Uma dos que tiveram 
maior repercussão foi a criada pela Gre-
at Interactive, de Israel, para os choco-
lates Klik. Em sua página no Facebook, 
a marca divulgou um número de celu-
lar e pediu que os fãs o adicionassem 
no WhatsApp para começar a brinca-
deira. A agência desenvolveu um ga-
me pautado em missões que deveriam 
ser cumpridas pelos jovens que aderi-
ram ao grupo. Os usuários responde-
ram com fotos, vídeos e mensagens de 
texto. No fim da ação, mais de dois mil 
adolescentes haviam entrado no chat 
e 91% deles completaram os desafios.

Marcas de plantão
No Brasil, algumas agências já enca-

raram a plataforma de frente e fizeram 
ações para seus clientes, mesmo saben-
do que não é possível mensurar os resul-
tados. No Dia dos Namorados, a W3haus 
desenvolveu para Sonho de Valsa a ação 
“Plantão do Amor”, que prometia ajudar 
com dicas de presente as pessoas que 
adicionassem o número de telefone di-
vulgado nas redes sociais. “Essa é a data 
mais importante para nossa marca, por 
isso apostamos em algo completamen-
te diferente e resolvemos testar. Sabe-
mos que tem muita gente que deixa pa-
ra comprar presente no último momen-
to ou, então, gente que não tem ideia do 
que comprar”, comenta Larissa Magrisso, 
gerente de conteúdo da agência. 

Segundo ela, a ação foi além do espe-
rado. Os consumidores pediram mais do 
que dicas. “Eu era responsável por respon-
der no chat, mas tínhamos designer crian-
do homenagens para casais, redatores e 
outros profissionais”, comenta Larissa. 

Outro caso é o da ação criada pe-
la Fbiz para o uísque Chiva Regal co-
mo parte da campanha da marca, que 
reforça o papel do barman. “No Bra-
sil, o barman é diferente do resto do 
mundo. A relação de camaradagem, 
mais próxima é daqui”, frisa Fernan-
do Diniz, head de planejamento estra-
tégico e social media da Fbiz. A ação 
realizada em setembro colocou via  
WhatsApp um barman à disposição dos 
fãs da marca para tirarem dúvidas sobre 
o preparo de drinques. “Tínhamos um 
barman com conhecimento para res-
ponder perguntas mais técnicas, pesso-
as do cliente para assuntos institucio-
nais e nós da agência para ajudar com 
bom humor e criatividade nas respos-
tas. Falamos sobre futebol, tempo, mu-
lheres, bebidas... Foi uma experiência 

muito divertida”, comenta Diniz.
De acordo com as agências, os anun-

ciantes também sentiram satisfação com 
a ação realizada, mesmo sem resultados 
comprovados. “A beleza da coisa é testar 
os novos meios, que a princípio estão es-
corados nas redes sociais. É um experi-
mento sem usar fórmulas fechadas”, opi-
na Diniz. Para Larissa, além do fator ino-
vação, a ação para Sonho de Valsa criou 
mais proximidade com o público. “Fica-
mos conversando sem parar, falando de 
amor”, comenta. 

Evolução das redes sociais
Eric Messa conta que ainda há muito 

que ser experimentado. Para ele, alguns 
problemas serão encontrados no cami-
nho das agências. “O WhatsApp conecta 
apenas uma pessoa por vez com a marca. 
Como ela vai responder para todos que 
interagirem? E se alguém ligar para es-
se número, a marca vai atender e falar o 
quê?”, questiona. Para ele, essas proble-
máticas inviabilizam grandes projetos, 
pois não se pode criar muita demanda. 

Para Vicente Varela, diretor de mídia 
da Fischer, os aplicativos podem ser uti-
lizados como evolução das redes sociais. 
“É um bom canal para a marca conversar, 
entregar conteúdo interessante e, a partir 
daí, conquistar novos usuários. Imagine 
ter um curador de bares e restaurantes no 
seu bolso, 24 horas por dia”, exemplifica. 

Messa acredita que as marcas passa-
rão a utilizar os comunicadores online, 
mas ainda há que se definir a estraté-
gia a ser utilizada na plataforma. “Não 
acredito que campanhas sejam a melhor 
forma de falar com os consumidores, 
pelo menos não nesse canal”, comenta. 

Para Messa, a ferramenta é uma opor-
tunidade de aproximação entre a marca 
e o consumidor, que pode começar com 
ações pontuais, mas que futuramente de-
ve ser transformada em plataforma de 
comunicação da marca. “Em Fortaleza, 
por exemplo, têm lojas de moda femini-
na utilizando o WhatsApp para enviar a 
suas clientes vips fotos na nova coleção, 
o que tem gerado ótimos resultados. É 
uma estratégia de relacionamento”, avalia.
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Sonho de Valsa deu dicas de presentes no Dia 
dos Namorados e Chiva Regal colocou um 

barman à disposição do público
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1588, p. 18, 2 dez. 2013.
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