
municação. O especialista destaca 
três fases: “A primeira foi a da ne
gação, em que muitos preferiam 
ficar fora deste ambiente difícil de 
controlar; a segunda foi marcada 
apenas pela presença das empresas 
na rede; e a terceira, e mais impor
tante, é caracterizada por iniciativas 
que transformam este ativo em algo 
de fato relevante”.

O estudo mais recente da Bur- 
son-Marsteller, empresa global de 
relações públicas, intitulado “Latin 
America Social Media Check-up”, 
aponta que 88% das companhias 
brasileiras utilizam pelo menos 
uma das mídias sociais como pla
taforma de comunicação. O índice 
está acima da média da América 
Latina, de 65%, e do indicador glo
bal, de 87%. Desde 2010, a média de 
seguidores por perfil corporativo 
analisado (Facebook, Twitter, You- 
Tube, blogs e Google Plus) saltou de 
19.023 para 66.958.0 estudo apon
ta também que as empresas têm 
desenvolvido perfis diferentes para 
suas várias marcas, o que facilita o 
diálogo com públicos específicos 
em mercados bem definidos.

O Guaraná Antarctica, por exem
plo, tem sua estratégia de comuni
cação digital focada em redes como 
Facebook e Twitter e dissociada das 
demais marcas que compõem o gru
po Ambev. O ingresso no Facebook,

em 2010, foi fundamental para sanar 
um problema diagnosticado um ano 
antes, quando percebeu que estava 
se distanciando do público jovem. 
“Percebemos que faltavam ações fo
cadas na faixa etária de 18 a 24 anos, 
que falassem a linguagem deles, e 
decidimos rejuvenescer o Guaraná 
utilizando o Facebook”, lembra Cle- 
ber Dantas, gerente de marketing 
do Guaraná Antarctica. Os números 
mostram o sucesso da iniciativa.
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nida Paulista, em São Paulo. Depois, 
quando batemos em cinco milhões 
de fãs, em 2012, promovemos um 
jogo de futebol entre a Costa Rica, 
país com cinco milhões de habitan
tes, e um time de fãs da marca con
vocados pelo então técnico da sele
ção Mano Menezes”, lembra Dantas. 
Para comemorar dez milhões de fãs, 
a iniciativa de mudar a cor da lata 
do refrigerante, de verde para azul, 
em homenagem ao Facebook, foi 
um sucesso. “A ideia deu resultado 
porque gerou um efeito virai im
portante, uma retroalimentação 
de posts que ajudou a ganharmos 
mais visibilidade.”

Estratégias que favoreçam o efei
to virai de uma iniciativa são funda
mentais na comunicação no meio 
digital. “Por trás disto está o fenô
meno que chamamos de publiciza- 
ção, que é a tentativa de fazer com 
que o outro fale de mim de forma 
espontânea” explica Fábio Boueri, 
professor da ESPM. “Vivemos em 
uma sociedade de vitrines, graças 
em parte às redes sociais, e dentro 
deste conceito as empresas, quei
ram ou não, acabam expostas nas 
redes. O melhor a fazer é divulgar 
iniciativas positivas e tentar apare
cer de forma favorável.”

Em termos quantitativos, o nú
mero de seguidores no Twitter ou 
de fãs no Facebook é uma medida 
de sucesso, mas em termos qualita
tivos o que vale é o chamado enga
jamento do público. Neste quesito 
contam curtidas, compartilhamen
to, participação em discussões, crí
ticas e sugestões. As iniciativas de 
maior sucesso, em termos de enga
jamento, normalmente são focadas 
em públicos bem específicos, como 
é o caso da Pampers, com blogs e 
serviços disponíveis no Facebook, 
e o da Renault, com a comunidade 
“Mãe na Direção”.

Iniciada em 2012, o “Mãe na Di
reção” é considerado um sucesso 
em termos de engajamento e já está 
em sua segunda temporada. O que 
conta na rede, destaca a responsá
vel pela área de gestão de marke
ting da Renault, Marcella Campos, 
é aproximar marca e consumidor.

Facebook”, explica Dantas. “Con
versar” diariamente com o públi
co, por meio de posts frequentes e 
interação, garantiu o dinamismo 
esperado pelo internauta. Na mé
dia, são dez postagens por dia.

Ações pontuais também cola
boraram para chamar a atenção do 
público para sua presença na rede. 
“Na primeira comemoração, quan
do chegamos a um milhão de fãs, 
fizemos a Marcha da Pipoca na ave

Um ano depois do ingresso no 
Facebook, em 2011, o Guaraná 
Antarctica atingiu a marca de um 
milhão de fãs. Saltou para cinco 
milhões em 2012 e hoje já são 15 
milhões, o que confere à página o 
título de maior fan page do Bra
sil. “Dentro da Ambev, dizemos 
que quando algo é considerado 
prioritário vira praticamente uma 
obsessão, e isto explica o sucesso 
rápido do Guaraná Antarctica no
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“No começo, as empresas viam o 
ambiente das redes sociais como 
oportunidade para promover seus 
produtos de forma direta, mas de
pois perceberam que é uma plata
forma rica de conteúdo, que precisa 
ter vida própria.”

O projeto “Mãe na Direção” se 
baseia na experiência de uma fa
mília com criança - um bebê na 
primeira versão e dois garotos 
com mais idade na segunda. As 
postagens se referem ao universo 
da família: como instalar o bebê na 
cadeirinha, como transportar uma 
criança que se machucou ou alter
nativas para reduzir o impacto de 
viagens longas nos pequenos.

“Trabalhamos o conceito ‘vida 
a bordo’ sempre com posts que te
nham relevância para as famílias”, 
destaca a executiva da Renault. No 
primeiro ano, em 2012, a comuni
dade atingiu a marca de cem mil 
mães, hoje já são 270 mil e com uma 
curiosidade, e 6% dos participantes 
são homens. “Não tem fórmula do 
sucesso, mas é importante buscar 
a interação, abrir espaço para su
gestões, críticas e elogios, além de 
garantir que as postagens sejam fre
quentes, garantindo dinamismo, e 
relevantes.”

A iniciativa da Pampers, marca 
de fraldas do grupo P&G, trabalha 
com o mesmo objetivo de buscar

um elevado engajamento. Com 
presença no Facebook e no Twitter, 
o interesse da marca pelas mídias 
digitais surgiu da percepção de 
que mães naturalmente gostavam 
de estar próximas umas das outras 
trocando experiências.

“Abraçamos as redes sociais 
como meio de interação e, em maio 
de 2010, criamos a página no Fa
cebook, hoje com 3,3 milhões de 
fãs, além do Twitter, que tem mais 
de dez mil seguidores”, lembra Po- 
liana Sousa, diretora de marketing 
da Pampers, que também possui 
um canal no YouTube e no Insta- 
gram. Neste ano, a Pampers lançou 
um aplicativo para a organização 
completa de Chá de Fraldas. Poliana 
diz que este tipo de iniciativa, que 
funciona como um serviço para as 
mães, reforça o relacionamento 
com as consumidoras. “Já temos 
mais de 20 mil chãs organizados 
por nosso aplicativo.”

Uma das tendências nas mídias 
digitais é de as empresas utilizarem 
estes canais para testar produtos. A 
Pampers já reuniu mães blogueiras 
- com seus filhos - para lançamento 
de produtos, patrocínio de filmes e 
debater conteúdo sobre desenvol
vimento dos bebês. “Hoje, o uso de 
plataformas digitais para testes e 
feedback de produtos já é uma re
alidade para nós”, diz Poliana.

Na BMW Brasil - que está na 
rede com páginas no Facebook, no 
Twitter e preparando seu ingresso 
no Instagram -, o lançamento de 
produtos e os testes de aceitação 
de cores ou de novas tecnologias 
já são uma realidade. No entanto, 
por ora, estas iniciativas ocorrem 
apenas em projetos prontos, mas 
isto deve mudar. “Ainda não temos 
fábrica aqui e, por isto, o produto 
chega ao país em sua versão final 
e só então testamos sua aceitação. 
Mas a partir de 2014, quando vamos 
inaugurar nossa primeira unidade 
no Brasil, teremos a possibilidade 
de testar possíveis mudanças nos 
carros antes do projeto acabado”, 
afirma Herlander Zola, diretor de 
marketing da BMW Brasil. No exte
rior, os testes de produtos feitos emA ut
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redes sociais são realizados sem que 
o internauta saiba. “É importante 
que ele não conheça a marca para 
que isto não influencie na avaliação 
do produto.”

O executivo da montadora alemã 
destaca também a necessidade de 
adaptação da linguagem nas mídias 
sociais dependendo da estratégia. 
“Hoje, no segmento automotivo, 
ninguém imagina uma compra 
sem que o internauta antes faça 
pesquisa na rede, vá na página da 
montadora ou veja posts de amigos 
sobre um produto”, justifica Zola. 
“Dependendo de uma necessidade 
de venda no curto prazo, adapta
mos a estratégia na rede e focamos 
nesse objetivo.”

O professor da ESPM, embora 
considere que na rede o mais rele
vante seja sua capacidade de desta
car valores intangíveis das marcas, 
considera positivas estratégias de 
vendas dependendo do segmento 
de atuação. “Em uma empresa do 
varejo, que fale com um público 
bem específico, por exemplo, mos
trar o produto e sua funcionalidade 
pode valer a pena e estimular, sim, 
as vendas”, avalia Boueri.

A BMW, neste momento, testa 
sua primeira pré-venda digital. 
“Estruturamos toda a pré-venda 
do Série 3 GT na rede. Divulgamos 
no ambiente digital, convidamos 
os fãs para conhecer o produto 
e, também pela rede, é possível 
acessar revendedoras, fazer uma 
pré-reserva ou agendar um teste 
drive”, explica Zola. “Em menos de 
um mês, fechamos a venda de dez 
unidades por esse canal. O consu
midor precisa ir na revenda apenas 
para pagar.”

Ainda como estratégia de venda, 
a BMW trabalha no Linkedln apos
tando na relevância da segmenta
ção do público. Para a exposição da 
publicidade do carro Série 7, um 
supersedan de luxo, a montadora 
separa apenas CEOs com perfis no 
Linkedln. “Já para o Série 1, mais 
esportivo, a fatia que terá acesso à 
publicidade é composta de profis
sionais liberais, como arquitetos e 
engenheiros”, explica o diretor.
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Caixa de texto
Fonte: Valor Setorial, Comunicação Corporativa, p. 22-26, nov. 2013.




