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EMPRESAS

O ‘grande irmão’ da mídia social
Especializada em oferecer ferramentas para mensurar, analisar informações e promover insights à empresas,
catarinense Seekr cresce à medida em que as organizações estendem a gestão das marcas ao ambiente virtual
Divulgação

Moacir Drska

Tecnisa é um
dos clientes
pioneiros no país
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Eduardo Prange, da Seekr: sistemas que monitoram interações em mais de trinta redes sociais

o

guinte é impulsionar a oferta de
sistemas de relacionamento, usados para qualificar as informações
obtidas com as tecnologias de monitoramento. É possível, por
exemplo, construir uma base com
dados específicos de cada usuário, a partir das informações disponíveis nas redes sociais. “A empresa passa a ter dados para aprimorar o relacionamento com esse
usuário e desenvolver ações muito mais consistentes”, diz Prange.
Na última ponta, a Seekr está
desenvolvendo uma oferta batizada de SAC 2.0, que consiste no
atendimento a clientes e potenciais consumidores via redes sociais, tendo como base os dados
coletados pelos sistemas de monitoramento e relacionamento.
Segundo Prange, cerca de 70%
da base atual de clientes da Seekr
é formada por empresas de bens
de consumo, finanças e telecomunicações. No entanto, diz o executivo, cada vez mais essas tecnologias estão sendo adotadas por
companhias de outros segmentos
econômicos e de todos os portes.
“Pouco a pouco, as empresas estão percebendo que a mídia social
é um caminho para encurtar a distância que sempre tiveram de seus
clientes na ponta”, afirma.
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250 agências de comunicação,
que acrescentam um caráter consultivo a essa oferta, ajudando os
clientes a desenvolver suas estratégias de gestão de marca a partir
das tecnologias da catarinense.
O plano traçado pela companhia envolve a extensão da adoção desses sistemas a outros softwares de seu portfólio. O passo se-
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À parte das estratégias de marketing desenvolvidas pelas empresas, o chamado boca a boca sempre foi um dos componentes essenciais para o sucesso — ou o fracasso — de um produto ou serviço. Hoje, com a popularização das
redes sociais, as companhias enfrentam o desafio crescente de lidar com o alcance amplificado
desse burburinho digital. Diante
desse cenário, um novo mercado
— recente até mesmo no exterior
— começa a caminhar para a maturação no Brasil: a oferta de softwares de gestão e monitoramento das marcas nas mídias sociais.
“As pessoas estão falando das
marcas nas redes sociais, mas em
muitos casos, não estão falando
para as marcas nesse ambiente”,
diz Eduardo Prange, diretor de negócios da brasileira Seekr. Criada
em 2010, a companhia de Blumenau oferece sistemas de monitoramento, relacionamento e atendimento via mídias sociais.
Segundo Prange, quando a empresa foi fundada, a dificuldade
era mostrar ao mercado a importância de se desenvolver uma estratégia em redes como o Facebook. Hoje, diz ele, as empresas já
enxergam essas mídias como um
elemento complementar e necessário ao desenvolvimento de seus
negócios. “Além de conhecer seu
público e aprimorar esse relacionamento, é possível obter insights
para o desenvolvimento de novos
produtos e identificar novas oportunidades de negócios”, observa.
O modelo da Seekr é baseado
na oferta de softwares em três vertentes. A primeira delas são os sistemas que permitem ao cliente
monitorar tudo o que é falado nas
redes sociais sobre suas respectivas marcas, concorrentes e mercados de atuação. O usuário define
os termos para a pesquisa e tem como retorno uma série de dados e
relatórios, com expressões divididas nas classificações de positivas, negativas ou neutras. Inicialmente, há uma intervenção humana, especialmente no que diz respeito às gírias e expressões regionais. Com o tempo, no entanto, o
software “aprende” essas conotações e automatiza o processo.
Os softwares de monitoramento são o carro-chefe da Seekr, que
trabalha hoje com mais de mil
marcas. O atendimento a essa base conta com o auxílio de cerca de
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É a receita estimada da
Seekr para 2013, um
crescimento de 40% sobre
o faturamento da
companhia no ano passado.

40%
Da receita total da
Tecnisa — em torno de
R$ 2 bilhões — já tem
origem nos meios digitais.

“

Nossa projeção é
crescer 100% em 2014.
Ainda temos muito
mercado para explorar.
Nós estimamos que
apenas 3% do mercado
total de empresas
já adota esse tipo de
tecnologia no Brasil”
Eduardo Prange
Diretor de negócios da Seekr

Com investimentos em
estratégias digitais desde
2001, a Tecnisa é uma das
companhias que ilustram a
evolução da aplicação das
tecnologias de gestão de
marcas nas redes sociais. Em
2009, por exemplo, a
construtora e incorporadora
fechou via Twitter a venda de
um apartamento na capital
paulista, no valor de R$ 500
mil. Recentemente, a empresa
realizou cerca de R$ 20
milhões em vendas do
complexo “Jardim das
Perdizes”, também em São
Paulo, por meio do Facebook.
“Eles são um dos pioneiros
dessa vertente no Brasil. A
empresa conta, por exemplo,
com um departamento
específico de marketing digital,
algo ainda raro no Brasil”,
afirma Eduardo Prange, diretor
de negócios da Seekr. Hoje,
40% do faturamento da
Tecnisa é gerado por vendas
realizadas em plataformas
digitais. A empresa projeta
fechar 2013 com uma receita
total de cerca de R$ 2 bilhões.
Parte desse resultado teve
como apoio as tecnologias da
Seekr. Em 2011, a Tecnisa
começou a adotar o software
de monitoramento da
companhia. Posteriormente, a
construtora investiu em uma
plataforma de relacionamento.
“Até então, esses processos
eram realizados
manualmente”, explica Prange.
O passo seguinte foi dado em
2012. A Tecnisa adotou uma
versão beta do SAC 2.0 da
Seekr e contribuiu com
sugestões para aperfeiçoar o
software da empresa
catarinense. A próxima etapa
do projeto da Tecnisa com a
Seekr — prevista para 2014 — é
a integração das plataformas
de atendimento e
relacionamento em redes
sociais com os sistemas e
canais de da construtora em
outros ambientes. “A ideia é ter
todos esses meios integrados e
consolidados, para que a
Tecnisa tenha um cenário
completo para gerenciar sua
marca”, afirma Prange.
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