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Uma das tendências que destacamos para 2017 foi o quanto as redes 
sociais, em meio a casos de publicidade negativa, estavam tentando 
transformar as suas reputações. Na época, os exemplos incluíam o 
rebranding do Snapchat e o reposicionamento do Pinterest como um 
“catálogo de ideias” que vai além do âmbito de rede social.Até mesmo 
o Twitter mudou sua classificação de “rede social” para aplicativo de 
“notícias” na App Store. O que move essa mudança de estratégia é o desejo 
de evoluir e conquistar uma parte cada vez maior das nossas vidas.

As redes sociais mudaram tanto que hoje é difícil limitá-las a termos como 
“social” ou “mídia”. “Digital” também é uma definição simples demais, já 
que os “pure players” têm cada vez mais criatividade para irem além do 
ambiente digital, ganhando espaço no ambiente físico. É interessante a 
forma como este cenário está evoluindo. No passado, vimos meios recém-
chegados tentando competir com “redes sociais” já estabelecidas. Agora, 
a concorrência envolve outros participantes. O lançamento do Spark, uma 
rede social para os consumidores da Amazon e sua plataforma publicitária, 
que compete diretamente com players como o Facebook, é um exemplo 
disso. O grupo chamado de “FAMGA” (Facebook, Apple, Microsoft, Google, 
Amazon) está se tornando tão onipresente no mundo digital que, para 
evitá-lo, seria preciso viver em uma caverna. O crescimento de dispositivos 
home assistant, como Amazon Echo, Google Home ou o esperado Facebook 
Aloha é outro exemplo de como essas gigantes querem estar cada vez mais 
presentes no dia a dia dos usuários. Na China, até mesmo fazer compras se 
tornou uma atividade social. O caminho até a compra do consumidor chinês 
oferece ensinamentos valiosos para varejistas do Ocidente. O Facebook, 
gigante das mídias sociais, teria dificuldades para encontrar um modelo de 
negócios melhor que o do WeChat!

E o que nos aguarda em 2018? Maturidade e consolidação do 
panorama tecnológico/digital parecem ser tendências claras. Com isso 
em mente – Senhoras e senhores, apresentamos … 

Nossas 10 principais previsões para as mídias sociais: 
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1novas tecnologias oferecem 
diversas oportunidades 
para as marcas

Mas antes é preciso pensar 
na estratégia de conteúdo 

Estamos entrando em uma grande 
revolução tecnológica, porém, as 
marcas costumam se esquecer de que 
essa revolução é estritamente ligada 
à evolução do conteúdo. Realidade 
aumentada (Augmented Reality, AR), 
realidade virtual (Virtual Reality, VR) e 
a internet das coisas (Internet of Things, 
IoT) não são nada mais que uma ponte, 
criada pela tecnologia, entre o real e o 
virtual. Em outras palavras, o conteúdo 
será o elo entre objetos, pessoas e 
tecnologia – isso quando não se misturar 
à própria experiência (virtual).

Entretanto, o conteúdo terá que superar 
novos desafios, dependendo dos canais. 
A IoT precisará ser convertida em 

benefícios reais para os consumidores. 
Por exemplo, um refrigerador 
conectado pode fazer sugestões 
de menu com base nos alimentos 
disponíveis. Para AR, VR ou tecnologias 
mistas, a ênfase será na experiência, 
em vez de em como a tecnologia 
pode ser aplicada aos produtos. 
Assim, para uma marca de carros, 
será mais interessante aproveitar os 
acontecimentos de uma corrida cheia 
de emoção do que mostrar uma vista 
em 360° do interior do carro.

A evolução dos assistentes inteligentes 
por voz (Amazon Echo, Google 
Home, etc.) é outro grande desafio 
para o marketing de conteúdo. E 
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não podemos nos esquecer de 
que ainda surgirão muitos outros 
concorrentes. Acredita-se que o 
Facebook esteja trabalhando em 
um dispositivo de voz e vídeo chat 
com dimensões de tela de laptop, 
além de um assistente de pesquisa 
por voz para seu aplicativo. 

“Se uma marca não estiver nas 
plataformas de voz, ela estará 
literalmente em silêncio, quieta, 
quando um cliente quiser interagir 
com ela”, diz Bret Kinsella, fundador 
e editor de tecnologias de voz da 
VoiceBot. Mais uma vez, as marcas 
terão que desenvolver estratégias 
de conteúdo personalizadas, 
fazendo uso do ecossistema de 
recursos desses assistentes. Alguns 
já tomaram a iniciativa.

Marcas de mídia, como CNN, New 
York Times e Buzzfeed já oferecem 
“notícias rápidas” em voz. Será 
interessante ver como as marcas 
irão usar essa tecnologia. 

A Johnnie Walker já aproveitou 
essa oportunidade, lançando uma 
função no Alexa, nos Estados Unidos, 
para amantes do whisky e também 
para consumidores inexperientes 
que querem saber mais sobre suas 
bebidas favoritas. É uma degustação 
guiada virtual. Naturalmente, você 
terá que comprar uma garrafa ou já 
ter uma em mãos. 

Outro exemplo interessante é como 
a marca de alimentos Hellmann’s 
sugere receitas pelo Alexa de 
acordo com os ingredientes na 
despensa do usuário. Aqui, a 
ligação entre consumidores finais 
e marcas também é amplificada 
– uma solicitação feita por meio 
do Alexa envia um e-mail com link 
para uma receita de sua escolha. 
Uma abordagem especialmente 
interessante, em um momento em 
que as marcas procuram construir 
pontes entre diferentes plataformas.
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2o crescimento da 
inteligência artificial

Quem moldará 
o futuro – Zuckerberg 
ou Musk?

Até pouco tempo, podíamos 
apenas sonhar com máquinas 
dotadas de inteligência humana 
[IA]. Agora, a realidade está cada 
vez mais próxima da fantasia, 
o que criou uma batalha na 
indústria da tecnologia em torno 
da inteligência artificial. 

Os computadores já fazem cálculos 
com muito mais velocidade que os 
seres humanos, e sem erros. Além 
disso, a memória dos computadores 
é altamente confiável e talvez 
ilimitada. Eles já conseguem até 
criar, na hora, a playlist perfeita 
para seu próximo churrasco. Toma 
essa, cérebro humano!

Porém, até recentemente, os 
computadores não conseguiam 
realizar algumas tarefas que os 
seres humanos conseguem com 

facilidade. Por exemplo: reconhecer 
rostos e emoções, expressar-se 
e entender o contexto de uma 
situação. As primeiras iniciativas 
para “programar” a compreensão 
desses conceitos abstratos não 
tiveram sucesso, muito porque nós 
não sabíamos como identificar 
as regras que controlam essas 
ações. Então os programadores 
fizeram o que sempre fazem… 
assumiram uma postura quase 
maternal em relação ao problema. 
Eles deram alguns exemplos aos 
computadores e os deixaram 
descobrir algumas coisas: o 
bom e velho “tentativa e erro”. 
É exatamente assim que as 
crianças aprendem uma série 
de habilidades vitais, incluindo a 
comunicação. Essa abordagem 
levou a algo curioso... os 
computadores aprenderam.
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pessoa treine sua própria inteligência 
artificial, em qualquer setor.

Por mais futurista que a inteligência 
artificial possa parecer, hoje ela está 
sendo usada em todos os lugares, 
em todas as plataformas sociais e 
por todas as empresas que querem 
se manter competitivas. 

Mas o grande 
aprendizado é 
que, se você não é 
uma das gigantes 
da tecnologia, 
como Amazon, 
Facebook, Google, 
Apple, Microsoft 
ou IBM, você já 
está perdendo 
a batalha por 
talentos em AI. 
Se os pequenos 
quiserem 
ter acesso à 
tecnologia de AI, 

eles precisam se colocar à mercê das 
gigantes.

E o que as gigantes do setor 
estão planejando para toda essa 
tecnologia de AI? Por enquanto, 
assistentes inteligentes. E se tudo 
correr conforme o planejado 
(ou seja, sem uma revolta das 
máquinas), até mesmo pessoas 
comuns como nós poderão ter 

um mordomo digital. Na verdade, 
cada um de nós terá uma cópia 
no mundo digital, que substituirá 
nosso smartphone e será um 
intermediário em nossas interações. 
Esse assistente cuidará de toda a 
logística de nossa vida e usará seus 
conhecimentos em todas as áreas – 
leis, negócios, finanças e até mesmo 
medicina. Mas nada de esperar 
esses avanços para logo. Sem 
dúvida, não irá acontecer em 2018. 

Você deve estar começando a 
entender a importância dessa 
batalha e a enorme influência 
que os vencedores terão em nosso 
futuro. Dois titãs já atingiram o 
status de “pregadores” em 2017. 

De um lado temos Elon Musk, 
que considera a AI uma ameaça 
para a humanidade e pede mais 
regulação. Do outro lado, Mark 
Zuckerberg acredita que a AI irá 
salvar vidas, unir as pessoas e, de 
maneira geral, tornar o mundo um 
lugar melhor. 

Quem tem a visão correta? Façam 
suas apostas. Uma coisa é certa: 
conforme a tecnologia avança, a 
AI se tornará uma commodity cada 
vez mais presente em nossas vidas. 
Enquanto isso, vamos evitar filmes 
como “O Exterminador do Futuro” 
ou “Matrix”.

Na realidade, os algoritmos de 
tentativa e erro estão alimentando a 
revolução atual da AI. Por exemplo, 
a aprendizagem profunda (do 
inglês “Deep Learning”) permite que 
redes neurais artificiais reconheçam 
conceitos recorrentes e de alto nível 
ao combinar os conceitos de níveis 
inferiores. Para reconhecer um rosto, 
primeiro a máquina correlaciona os 
pixels de uma foto, em seguida, ela 
os agrupa e cria um conceito para 
os seus traços (olhos, nariz, boca). 
Finalmente, ela agrupa todos esses 
conceitos para reconhecer aquele 
conjunto único de traços como um 
rosto. 

É graças à aprendizagem profunda 
que o Facebook consegue 
reconhecer você em suas fotos. E 
esta não é a única maneira pelas 
quais os gigantes da tecnologia estão 
usando “redes neurais profundas” (a 
base da aprendizagem profunda). 
O Facebook também as usa 
para decidir quais anúncios exibir 
para cada usuário e para extrair 
significado das palavras que 
publicamos, aprendendo a analisá-
las em contexto. A ferramenta 
DeepText do Facebook é um 
exemplo. Além disso, o dispositivo 
de vídeo chat da rede social, o 
Aloha (“olá”, em havaiano) – que 
será revelado oficialmente em maio 
de 2018 – explora interações entre 

processamento de linguagem, fala e 
reconhecimento facial.

Enquanto isso, a “aprendizagem 
por reforço” está desenvolvendo 
a inteligência artificial em outra 
direção, ensinando máquinas a 
realizar tarefas. Primeiro, a máquina 
recebe um objetivo, com um 
ambiente e limitações. A tarefa é 
dividida em 
interações até 
que a máquina 
desenvolva 
um algoritmo 
adequado 
para executar 
a tarefa. É 
o mesmo 
princípio usado 
em carros 
autônomos e 
empregado 
pela Google 
para derrotar 
o maior 
jogador de “Go” do mundo. O 
Google simplesmente reforçou 
sua inteligência artificial com 
as características dos melhores 
jogadores do mundo e treinou 
a inteligência artificial contra si 
mesma, para torná-la imbatível. 
Parece bem simples, não é? Bom, 
esta é a sua chance... A “Open AI” 
oferece uma plataforma chamada 
“Universe”, que permite que qualquer 

conforme a 
tecnologia avança, 
a ai se tornará 
uma commodity cada 
vez mais presente 
em nossas vidas



3apostando alto na 
realidade alterada

Mas será que 2018 é  
o ano do grande alcance?

Realidade aumentada (AR), 
realidade virtual (VR) e até mesmo 
realidade mista (Mixed Reality, 
MR) são os assuntos do momento 
– mas ainda estão em nichos, e 
precisam de uma imagem mais 
amadurecida. Sua adoção em 
massa exige um ponto de virada 
que ainda não foi alcançado, 
embora o sucesso do Pokémon 
GO, em 2016, tenha sido um belo 
aperitivo para o grande público. Mas 
as coisas estão indo no caminho 
certo, com diferentes iniciativas. 

Primeiro, a realidade aumentada: 
a Mira Prism está desenvolvendo 
um headset de realidade 
aumentada sem fio para uso 
com iPhone, que será vendido 
por US$ 99, sendo acessível para 
muita gente. Outro exemplo seria 
a Apple, com seu ARKit, a grande 

aposta da empresa para levar a AR 
ao grande público, integrando-a 
diretamente ao iPhone e ao iOS. 
Google e Samsung também devem 
lançar smartphones de ponta 
este ano, otimizados para AR 
com o processador Snapdragon 
da Qualcomm e câmera com 
detecção de profundidade. As 
gigantes sociais também estão em 
campo. O Facebook já oferece sua 
própria plataforma, a AR Studio, 
para desenvolvedores que querem 
criar experiências com realidade 
aumentada na rede social. 

Recentemente, a Snap Inc. 
contratou vários especialistas 
em AR/VR para trabalhar em 
projetos ainda não divulgados e 
registrou patentes de anúncios 
com reconhecimento avançado 
de imagem. Também há uma 
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ar, vr ou até mr 
são os assuntos 
do momento, 
mas ainda estão 
em nichos e 
precisam de uma 
imagem mais 
amadurecida

série de recursos sendo lançados 
para realidade mista. Por exemplo, 
os Bitmojis personalizáveis que os 
usuários do Snapchat podem inserir 
no mundo real. 

Em um movimento mais discreto, 
o Pinterest lançou sua inovadora 
ferramenta Lens, um programa que 
se aproxima bastante do conceito 
de realidade aumentada. Segundo 
a Bloomberg, o mercado global de 
produtos de AR alcançará os US$ 165 
bilhões em 2024.

Agora, a realidade virtual: o 
Facebook também tem grandes 
planos para VR. A empresa de Mark 
Zuckerberg sempre foi bastante 
aberta quanto as suas iniciativas 
para conectar o mundo e está 
planejando construir uma “máquina 
de teletransporte” usando o Oculus 
Rift até 2025. Recentemente, o 
Facebook formou uma equipe de 
VR e também está trabalhando 

em parceria com a Samsung 
em tecnologia de VR móvel. O 
Facebook Spaces é um exemplo. 
Trata-se de um novo aplicativo 
de VR em que você participa com 
seus amigos de um ambiente 
virtual divertido e interativo, como 
se estivessem na mesma sala. A 
própria Google está ampliando seus 
esforços relacionados à VR móvel 
com a plataforma Daydream. 

Resumindo: devemos ficar atentos 
e esperar por experiências sociais 
imersivas. Mas ainda há muito a 
fazer para termos uma VR social 
que realmente funcione na prática. 
É mais do que colocar avatares 
no mesmo espaço virtual e, 
tecnicamente, ainda precisamos de 
algum progresso para isso. Porém, 
podemos chegar ao ponto de virada 
em 2018 e ver esse mercado crescer 
e se desenvolver nos próximos anos.
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4as redes sociais 
querem montar sua 
programação de 
conteúdo em vídeo

Mas ainda precisam 
transformar seus usuários 
em espectadores habituais 

Falamos da importância do 
formato de vídeo e do motivo pelo 
qual ele é importante: ele gera 
interação, e interação promove 
engajamento. 

E ainda que se fale muito sobre 
vídeo ao vivo, ele não é o objetivo 
final, mas sim o resultado que essa 
ação irá gerar.

Players como Facebook, Twitter e 
Snapchat estão se adaptando a 
essa nova realidade e buscando 
desenvolver um novo modelo 
de programação em vídeo, algo 
que navegue entre o modelo de 

TV convencional, o streaming e 
serviços de vídeo on-demand, 
como Netflix. Também fala-se 
muito na criação de um modelo 
que seja algo semelhante aos sites 
Danmaku, ou “metralhadora”, 
como Acfun e Bilibili, que são 
muito populares na China e 
incluem a exibição de comentários 
em tempo real na tela. 

Mas o interessante aqui é que 
o panorama está segmentado 
e, como dissemos em nossa 
introdução, ganhando 
maturidade, o que gera alguma 
consolidação.
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o panorama está 
segmentado, não 
fragmentado

O Twitter, por exemplo, está 
apostando principalmente no 
streaming ao vivo de esportes, 
grandes eventos e cobertura de 
notícias, pagando pelos direitos 
de transmitir produções existentes 
para seus 328 milhões de usuários 
mensais. Anthony Noto, COO do 
Twitter, quer streaming de vídeo ao 
vivo 24 horas por dia no site. Para 
atingir esse objetivo, a empresa 
firmou parcerias com 16 empresas 
de esportes, entretenimento e mídia.

O Snapchat, por outro lado, quer 
se tornar uma rede de vídeo digital 
com foco no público jovem. Eles 
estão apostando em reality shows 
de TV e outras séries de não-ficção 
em vídeos curtos, com foco na 
produção de uma programação 
pré-gravada semelhante à da TV.
 
O Facebook também está investindo 
em direitos de transmissão 
de esportes e, portanto, em 
concorrência direta com o Twitter, 
mas também estão investindo muito 
em conteúdo premium on-demand, 
com produções de altíssima 
qualidade que dizem estar no nível 
de séries da HBO ou da Netflix, além 
de produções médias mais baratas, 
competindo com o conteúdo 
encontrado em canais de alta 
qualidade no YouTube. Em junho de 

2017, o Facebook lançou o Watch, 
buscando ajudar seus usuários a 
descobrir vídeos fora de seu feed 
de notícias e permitir que os fãs 
publiquem comentários e interajam 
com os vídeos. Recentemente, 
Daniel Danker, diretor de produtos 
de vídeo do Facebook, declarou: 
“Os programas de maior sucesso 
são aqueles que fazem as pessoas 
interagirem 
entre si.”

E o Amazon 
Prime Video, 
serviço de 
mídia por 
assinatura da 
loja digital, 
tem ainda 
outro modelo, 
ligado ao serviço Prime.
 
Basicamente, todos têm como 
referência o modelo da TV, mas, 
segundo Jim Nail, analista da 
Forrester Research, o grande desafio 
do Facebook (que na verdade é 
o desafio de todas as empresas 
envolvidas) será fazer com que os 
usuários criem um “hábito de assistir”. 

Embora a importância das mídias 
sociais esteja crescendo, a TV linear 
continua no centro dos hábitos de 
entretenimento dos consumidores 

digitais. Além disso, a “addressable 
TV” está ganhando força em 
alguns países, o que permite que 
os anunciantes de TV atinjam os 
espectadores da TV linear com 
base em dados geográficos, 
demográficos e de comportamento. 
Como boas “produtoras de 
conteúdo” e boas “vendedoras de 
propaganda”, as transmissoras já 

estabelecidas 
também 
podem 
ser boas 
parceiras. As 
plataformas 
de mídias 
sociais devem 
fazer cada vez 
mais parcerias 
com elas em 

2018, principalmente para ir além 
de seu público de base e chegar ao 
público mais jovem.

E o que isso traz para as marcas? 
Novos slots e formatos de 
publicidade, sem dúvida, mas 
também a possibilidade de elas 
mesmas se tornarem produtoras de 
vídeo e realizarem parcerias com 
redes sociais para gerar conteúdo 
original. As marcas já se tornaram 
editoras, ao criar comunicação 
por conteúdo. No futuro, elas 
podem se tornar marcas de 

conteúdo e produzir programas 
de TV, séries de entretenimento 
ou filmes, com uma abordagem 
mais natural ao merchandising. 
Na China, os anunciantes 
oferecem aos consumidores 
uma nova maneira de absorver 
conteúdo e merchandising. Por 
exemplo, a série de TV “Ode to 
Joy” tem personagens próximos 
às marcas que os cercam. Andy, a 
personagem principal, usa produtos 
Evian e Porsche, enquanto outra 
protagonista, menos sortuda, usa 
roupas Tadashi Shoji e faz compras 
no site Vip.com. São estratégias que 
buscam aumentar a exposição das 
marcas e permitir que os usuários 
da internet entendam melhor seu 
posicionamento por meio desse tipo 
de conteúdo. Bastante inteligente. 
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5a publicidade em mídias 
sociais está inspirando 
novas experiências 
com anúncios

E eles são feitos sob 
medida para você! 

A publicidade digital 
(principalmente a social) esteve nas 
manchetes em 2017. Os principais 
pontos de controvérsia: segurança 
das marcas, ausência de padrões 
para a visibilidade de campanhas 
e falta de transparência na 
verificação de indicadores de 
desempenho por terceiros. 

A publicidade móvel do Facebook 
tem novas possibilidades no futuro, 
principalmente agora que ficou 
mais difícil obter tráfego social 
orgânico. O objetivo do algoritmo 
do feed de notícias do Facebook 
é priorizar cada vez mais as 
publicações de amigos em relação 
às de outras fontes. Portanto, se 
alguém curtir a página da sua 
marca, suas publicações não terão 
tantas visualizações orgânicas, a 

não ser que o usuário opte por ver 
as suas publicações no feed de 
notícias. Consequentemente, as 
empresas não terão alternativa que 
não seja publicar anúncios.

Mas ainda que essas nuvens 
escuras venham acompanhadas 
de raios e trovões, elas não devem 
encobrir a riqueza e a singularidade 
do modelo social. Não restam 
dúvidas, ele tem trunfos criativos 
legítimos para seduzir e inspirar 
outros modelos de publicidade.
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o marketing 
social não se 
trata mais de 
narrativas, 
mas sim de 
experiências

As redes sociais, principalmente 
o Facebook, estiveram entre 
os primeiros a democratizar a 
publicidade “nativa”. Trata-se de 
um modelo em que os anúncios 
se encaixam perfeitamente no 
contexto de leitura, buscando 
preservar a experiência do usuário. 
Muitas vezes, a publicidade 
nativa acompanha a publicidade 
“direcionada”, em que anúncios 
individualizados e personalizados 
são gerados automaticamente para 
cada consumidor. Por exemplo, o 
direcionamento demográfico pode 
ser combinado com vários outros 
modos de direcionamento, incluindo 
por interesse, comportamento, 
conexão (que depende do link 
para suas páginas no Facebook) 
e redirecionamento. Também 
é importante observar como o 
Facebook está introduzindo mais 
maneiras de ajudar profissionais 
de marketing a reativar os públicos 
off-line. Isso fecha o “ciclo de 360°” 
e abre uma grande variedade de 
possibilidades para chegar ao 
consumidor.

Podemos atribuir esse movimento à 
publicidade “social”. As campanhas 
estão mais contextuais e 
personalizadas.

Além das maiores possibilidades de 

direcionamento, também existem 
novos formatos propostos pelos 
grandes players sociais. No Facebook, 
formatos “clássicos”, como fotos 
e vídeos, dividem o espaço com 
formatos mais novos. Os anúncios 
carrossel são 
um exemplo 
perfeito. Com 
eles, um único 
anúncio pode 
conter várias 
fotografias 
diferentes, 
contando uma 
história em 
um espaço 
criativo. Em 
uma “coleção”, 
é possível criar 
uma experiência 
narrativa com 
diversos recursos 
de mídia, feita 
especificamente 
para o ambiente 
móvel. Ela 
começa no feed 
de notícias do 
usuário no Facebook, com vídeos 
ou imagens, e apresenta diversos 
produtos para análise. O Canvas 
também é dedicado a uma narrativa 
de marca rica em mídia no Facebook. 
Ele permite que as marcas combinem 
vídeos, imagens, texto e uma call to 

action, tudo em um único formato. 

O Snapchat desenvolveu (e 
disponibilizou em sua plataforma) 
modelos personalizados para 
engajar o público jovem. A marca 

de Evan Spiegel 
ainda vai além, 
propondo a opção 
de participação 
no anúncio. É tão 
divertido que é 
quase impossível 
não se envolver. 
Isso mesmo, um 
anúncio com o 
qual você BRINCA! 
Como? Explorando 
formatos de 
publicidade como 
“lentes” ou “filtros”, 
que comunicam 
elementos da 
marca de maneira 
“divertida” e 
contextualizada. 
Existem outras 
práticas específicas 
da plataforma que 

não são diretamente monetizadas 
pela marca de Evan Spiegel. Por 
exemplo, uma “invasão social”, 
quando uma celebridade ou outro 
tipo de influenciador assume o 
controle de uma conta social para 
gerar algum conteúdo. 

Em resumo, os anúncios sociais estão 
se tornando mais personalizados, 
mais interativos e mais valorizados 
pelo consumidor. Estes pontos 
são importantíssimos numa 
época em que os bloqueadores 
de anúncios (ad blockers) estão 
ganhando popularidade e em que 
os consumidores não são receptivos 
aos anúncios que prejudicam sua 
experiência.

Andrew Essex, que atuou como 
executivo de publicidade, baseou 
seu livro na afirmação de que a vida 
é melhor sem anúncios ruins. E que 
embora o modelo antigo fosse o 
“General Electric Theatre” e o novo 
modelo seja “Uma Aventura LEGO”, 
eles são basicamente a mesma coisa. 
Eles fazem coisas que as pessoas 
querem ver, e isso agrega valor à 
vida delas. É um conceito simples: é 
impossível vender se as pessoas não 
quiserem ouvir sua oferta. 

No fim das contas, o marketing social 
não se trata mais de narrativas, mas 
sim de experiências. A questão é gerar 
valor para marcas e consumidores. 
E este é um conceito que as redes 
sociais compreendem e que deve ser 
desenvolvido e integrado em outros 
setores, como TV, cinema, outdoors e 
painéis digitais.
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6dê um gás à sua 
marca com o marketing 
de influenciadores

Por que o modelo 
deixou de ser apenas 
mais uma opção.  

A China foi pioneira nessa área, 
com o boom de líderes de opinião 
importantes (Key Opinion Leaders, 
KOLs) chineses, que podem ser 
extremamente influentes. As marcas 
ainda os usam, tentando aproveitar 
sua enorme popularidade on-line 
para aumentar sua visibilidade 
e gerar vendas. Hoje em dia, as 
estrelas das mídias sociais chegam 
a criar suas próprias marcas de 
moda. Os fãs podem comprar 
os produtos diretamente on-line 
enquanto conversam com a 
personalidade nas mídias sociais.

Agora, porém, na China e nos 
mercados ocidentais, a criação de 
conteúdo não é mais liderada apenas 
pela grande mídia ou pelos KOLs, 
agora grande volume de conteúdo 
original é criado pelos próprios 
internautas. Como resultado disso, 
“micro-influenciadores” tomaram o 
marketing em mídias sociais. 

Além disso, o crescimento dos 
softwares de bloqueio de anúncios 
forçou muitos profissionais a 
repensar suas iniciativas de 
publicidade. Imagine só: mais de 
20% dos adultos conectados ouvidos 
para o estudo Dimension  da Kantar 
Media em 5 países (Brasil, China, 
França, Grã-Bretanha e Estados 
Unidos) declararam que sempre 
usam um bloqueador de anúncios! 
Na China, apenas 18% disseram que 
sempre usam software de bloqueio 
de anúncios, mas 46% declararam 
que “às vezes” usam essa tecnologia.
Mais e mais marcas estão tendo 
resultados significativos, descobrindo 
que o marketing de influenciadores 
pode ser uma alternativa eficaz, e 
por um bom motivo – ele funciona! 
Porém, antes de dar o salto, você 
precisa saber quais abordagens de 
influenciadores estão disponíveis. 
Caso contrário, seus resultados 
podem ser negativos.
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A abordagem de RP [Relações Públicas]
Quando o marketing de influenciadores 
começou a ganhar força, não era raro 
que blogueiros e youtubers fossem 
tratados como jornalistas. As marcas 
mandavam press releases, presentes e 
amostras para ganhar seu respaldo.

Embora essa abordagem mais 
generalizada possa ter resultados, ela 
não tem o toque pessoal que mexe 
com os influenciadores (eles só querem 
ser amados). Portanto, se optar pelo 
caminho de RP, verifique se as culturas 
de suas marcas estão alinhadas e se 
seus produtos atendem às necessidades 
do influenciador. E, se realmente quiser 
chamar a atenção dele, considere enviar 
bilhetes escritos à mão para provocar 
algumas emoções e aumentar o toque 
pessoal da sua abordagem.

Guest blogging e “invasões” sociais
Guest blogging e invasões sociais são 
formas criativas de promoção com níveis 
de sucesso totalmente diferentes.

O guest blogging é usado para gerar 
tráfego no website ao engajar um 
influenciador para promover conteúdo 
diretamente nos canais de mídia da 
marca. Muitas vezes, porém, o guest 
blogging é visto como algo pouco 
autêntico.

Por sua vez, as invasões sociais dão o 
controle de uma conta de mídia social da 
marca aos influenciadores, que injetam 
energia e diversão em seu conteúdo. A 
sensação espontânea da prática cria um 
ar de autenticidade e entusiasmo que o 

público adora. A marca de luxo Gucci, 
por exemplo, teve muito sucesso ao 
deixar o astro do cinema Jared Leto no 
controle de suas redes.

Conteúdo patrocinado
Pagar um influenciador para citar 
uma marca em uma publicação em 
mídias sociais é o chamado “conteúdo 
patrocinado”. É uma prática comum, 
mas algumas diretrizes devem ser 
seguidas.

Primeiro, é preciso manter a 
transparência, com um aviso informando 
que o conteúdo é publicitário e foi 
“pago”. Isso protege a integridade do 
influenciador e da marca e o público 
valoriza essa honestidade. Ao criar 
seu conteúdo patrocinado, considere 
fornecer um briefing com diretrizes 
claras, mas dê liberdade ao influenciador 
para relaxar e improvisar. Afinal, o 
influenciador sabe o que repercute 
melhor com a sua comunidade.

Programas de afiliados 
e códigos de desconto
O “marketing baseado em desempenho” 
é uma excelente mistura de programa de 
afiliados com a força dos influenciadores. 
A maioria dos influenciadores tem 
algum tipo de programa de afiliados, 
especialmente em setores como moda e 
beleza, representados por marcas como 
Sephora, Zara ou Asos.

Códigos de desconto também são uma 
grande oportunidade e uma maneira 
inteligente de incentivar o influenciador e 
o consumidor. E o melhor de tudo: com 

a análise de dados é muito fácil avaliar a 
eficácia dessas campanhas. 

Testes e avaliações de produtos
Assim como os programas de afiliados, 
os testes de produtos estão sendo 
reformulados para a nova era. Players 
fortes, como Influenster e Trnd, oferecem 
plataformas integradas nas quais marcas 
e influenciadores podem se conectar. 
Depois, o influenciador faz uma avaliação 
honesta do produto da marca (em geral, 
gratuitamente). As marcas recebem 
feedback imparcial e os influenciadores 
têm a oportunidade de experimentar 
produtos novos e modernos, aumentando 
sua presença on-line.

Competições e sorteios
Competições e sorteios nunca saem 
de moda. Os influenciadores modernos 
adoram essas práticas porque elas são 
ótimas maneiras de fazer com que as 
suas comunidades reajam e se envolvam, 
principalmente quando combinadas com 
um conceito criativo (um jogo “escape 
the room”, por exemplo). Geralmente, 
para participar da competição/
sorteio, o público-alvo deve seguir a 
marca e o influenciador. Com isso, os 
influenciadores aumentam seu público 
e acompanham cada ação, cada clique 
dos participantes.

Eventos
Eventos são populares entre as marcas 
porque geram buzz, os influenciadores 
adoram o tratamento de estrela e o único 
limite é a sua criatividade. É diversão das 
grandes!

A Urban Decay deu uma excelente 
demonstração de como fazer eventos. 
Eles reuniram influenciadores do mundo 
todo em Nova York para o lançamento 
de sua nova linha de batons. Em 
pouco tempo, a web estava repleta 
de imagens e vídeos mostrando todo 
o estilo do evento, além de avaliações 
entusiasmadas dos novos produtos.

Um tipo de evento um pouco diferente 
leva os influenciadores a uma loja física 
ou a algum destino especial, que tenha 
importância para a marca. Por exemplo, 
a Chanel convidou alguns influenciadores 
para visitar Grasse e conhecer as rosas 
usadas na criação do novo perfume da 
marca, o L’eau N° 5.

Lembre-se de que o foco dos eventos 
deve ser a experiência e o “fator UAU!” 
Os influenciadores irão capturar o tom 
que a marca der ao evento (positivo 
ou negativo) e amplificá-lo com seu 
público por meio de publicações, vídeos 
e histórias. Portanto, todos sorrindo e 
fazendo eventos grandiosos!

Cocriação
A cocriação é um programa com 
influenciadores que vem crescendo 
rapidamente. Ela gera confiança e 
autenticidade para as marcas, além 
de aumentar as vendas. A cocriação 
transforma a função do influenciador – 
de simples porta-voz em colaborador. A 
técnica ganhou popularidade conforme a 
participação passiva dos influenciadores 
perdeu força e deixou de repercutir com 
o público. Em resposta, as marcas deram 
mais liberdade para os influenciadores 
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participarem da estratégia e da criação 
de conteúdo. O público reagiu bem. 
Com a crescente popularidade da 
cocriação, espera-se que, nos próximos 
anos, ela evolua e conte também com a 
comunidade.

Embaixadores
Como muitas das abordagens que 
citamos, os programas de embaixadores 
indicam uma mudança nas estratégias 
recentes. Segundo o relatório da Traackr / 
Altimeter sobre marketing por influência, 
“doses únicas” de marketing estão 
dando lugar a programas de presença 
contínua. É uma evolução que abre as 
portas para relações duradouras entre 
influenciadores, marcas e o público.

Como em qualquer projeto de longo 
prazo, é importante escolher muito bem 
os participantes. Os embaixadores se 
tornam o rosto da sua marca e a alma 
da sua identidade, portanto, tenha 
cuidado com polêmicas, a não ser que 
isso faça parte da imagem desejada. Por 
exemplo, se você vende rum e o rockstar 
que é embaixador da sua marca ficar 
bêbado e destruir um quarto de hotel, 
pode ser uma excelente publicidade! Mas 
se sua marca apoia o financiamento de 
programas de música em escolas, nem 
tanto.

Aproveitando a força 
do marketing de influência
Existem várias formas de integrar o 
marketing de influenciadores à estratégia 

de promoção da sua marca. É preciso 
se assegurar, porém, que você use a 
tecnologia adequada, uma vez que há 
diferentes tipos de soluções. Dependendo 
dos seus objetivos, você pode optar 
por uma solução de administração 
integrada de recursos, como a Traackr, 
que aposta em estratégias de longo 
prazo que permitem às marcas gerenciar 
os influenciadores da mesma forma 
que gerenciam seus clientes. Mas outras 
opções também podem ser avaliadas: 
marketplaces de influenciadores, como 
Tribe ou BrandSnob, que oferecem 
opções pagas para marcas que querem 
trabalhar com influenciadores, ou 
outras ferramentas premium, como 
FollowerWonk ou Buzzsumo, que ajudam 
a encontrar influenciadores. 

Para obter os melhores resultados, não 
se esqueça de introduzir criatividade em 
seu marketing e de integrar o método 
escolhido a uma campanha geral. 
Quando encontrar uma fórmula que 
funcione, considere estender seu sucesso 
para além de um canal específico. 
Por exemplo: se a sua publicação 
patrocinada no Instagram gerar muitos 
comentários, promova-a no Twitter 
para aumentar o alcance. Além disso, 
considere exibir alguns comentários da 
publicação em seu website, em outdoors 
ou em publicidade impressa. Pode ser 
preciso fazer alguns testes até encontrar 
a combinação certa, mas, assim que 
conseguir, sua marca estará pronta para 
o sucesso!

mais e mais 
marcas estão 
tendo resultados 
significativos, 
descobrindo que 
o marketing de 
influenciadores pode 
ser uma alternativa 
eficaz, e por um bom 
motivo – ele funciona!
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7 outros formatos 
interativos podem ganhar 
destaque em 2018

Além de vídeo, novos modelos 
já são vistos com bons olhos 

Vamos começar esta tendência 
falando de como o formato de vídeo 
(e suas variações, como o vídeo Live 
360) é popular. Já se falou tanto disso 
que o assunto parece até um pouco 
batido, mas a questão interessante é 
por que ele é tão popular e o que está 
por trás disso - em outras palavras, 
uma visão global. 

O modelo de receita de muitas redes 
sociais é baseado em anúncios. Para 
vender anúncios, você precisa trazer 
pessoas à plataforma e fazer com 
que elas fiquem na lá o máximo 
possível. E para fazer com que elas 
fiquem na plataforma, elas precisam 
estar envolvidas, se divertindo. 
Simples assim. Agora, as redes sociais 
estão desenvolvendo algoritmos que 
favorecem conteúdos que geram 
engajamento, e foi observado que os 
vídeos, principalmente vídeos ao vivo, 
geram muito engajamento. 

E o que acontece com o vídeo 
na China? O mercado chinês 

de streaming móvel ao vivo é 
gigantesco – acompanhando 
uma presença cada vez maior 
dos dispositivos móveis. O 
crescimento rápido do streaming 
de vídeo na China atraiu muitos 
investimentos, liderados pelas 
gigantes de tecnologia do país, 
como Tencent, Alibaba e Baidu. 
O principal objetivo é utilizar o 
streaming ao vivo para fortalecer 
serviços existentes nos setores de 
e-commerce, redes sociais e jogos.

Entretanto, o Facebook diz que 
será “todo vídeo” em cinco anos, 
com as pessoas abandonando o 
texto... isso significa que as marcas 
também devem ser 100% vídeo? 
Provavelmente, não. Pelo menos 
em 2018. Se as marcas precisam se 
familiarizar com o formato de vídeo, 
a verdade é que ainda existem 
formatos interativos que geram 
engajamento, então as marcas 
devem buscar a combinação certa.
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não se trata 
apenas de vídeo

Home assistants digitais, como Amazon 
Echo e Google Home, juntamente 
com outras ofertas de IoT, como carros 
inteligentes, estão criando novas 
possibilidades de áudio para as marcas. 
Esses formatos de áudio permitem que 
os anunciantes cheguem ao público 
em locais onde a conectividade é um 
problema. Talvez por isso o Facebook 
tenha lançado o Facebook Live 
Audio (semelhante à versão atual do 
Facebook Live, mas sem o componente 
de vídeo). Isso também pode explicar o 
enorme sucesso do Zello, um aplicativo 
de walkie-talkie que permite que os 
usuários conversem com seus amigos 
(ou com grupos de pessoas) alternando 
entre falar e ouvir, que obteve seis 
milhões de novos usuários em uma 
semana (durante o furacão Irma) e 
chegou ao topo da App Store.

Mas os serviços de voz também são 
usados fora de situações de crise. As 
marcas e a mídia estão lançando cada 
vez mais podcasts, uma forma de 
criar um novo nível de proximidade. A 
Media Frontline anunciou que lançará 
seu primeiro podcast, o Frontline 
Dispatch, entrando no mundo das 
narrativas autênticas em áudio. Raney 
Aronson-Rath, produtora executiva 
da Frontline, explica: “Quando você 
faz um grande documentário, trata-
se de uma apresentação. Você está 
sentada, assistindo algo que está 
acontecendo à sua frente. Mesmo se 
for em um dispositivo móvel, ainda 

não está em você, porque você precisa 
segurar algo para assistir. Com o áudio, 
principalmente com o podcast, ao 
contrário de outras formas de áudio, você 
está falando diretamente com alguém, 
você está usando fones de ouvido.”

Além dos formatos de áudio e vídeo, 
alguns players também estão testando 
todo tipo de conteúdo interativo. GIFs, 
aquelas imagens animadas que podem 
ser compartilhadas e incorporadas 
facilmente ao conteúdo, são muito 
populares entre as marcas, que chegam 
a lançar seus próprios gifs. Mas o 
mais interessante é a diversidade de 
formatos de gifs e as possibilidades de 
criação que eles oferecem. Os “gifs de 
transformação” são uma categoria que 
mostra uma transição contínua entre 
imagens. “Gifs de looping” são tão 
populares que têm até uma comunidade 
no reddit: /r/perfectloops! Os gifs “split 
depth” também são incríveis, criando 
efeitos em 3D. Com uma técnica 
simples, adicionando colunas brancas 
a uma imagem existente, eles criam a 
ilusão de que algo está saindo da tela na 
sua direção. A cinemagrafia, também 
chamada de “fotografia viva”, é mais 
um exemplo. E ainda há muitos outros. 

E o que tiramos disso? Não se trata 
apenas de vídeo. Diversifique seus 
formatos, faça testes, aprenda e use 
elementos interativos, que possam dar 
mais vida à sua história.
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8a geração z luta 
por privacidade 

E dá fim à era 
do “vale tudo” 
nas mídias sociais

Se você acreditava que as mídias 
sociais seriam o fim da vida privada, 
pense nisso: de todas as gerações, os 
indivíduos da Geração Z exprimem 
o maior desejo de proteger seus 
perfis de dados pessoais. Muitos 
usam pseudônimos para evitar 
ser encontrados em pesquisas 
on-line e até mesmo criam contas 
“rinsta” (reais) e “finsta” (fake, ou 
só para conhecidos) no Instagram. 
Além disso, esses adolescentes 
tão reservados usam aplicativos 
como o Vaulty, que permite aos 
usuários ocultar fotos e vídeos. 
Existem também as redes sociais 
“incógnitas”, como Sarahah, 
Anonyfish e Minds.com, com as 
quais os usuários podem se expressar 
anonimamente. Se ainda há dúvidas 
quanto à influência da Geração Z e 
sua busca por privacidade, considere 
isso: o aplicativo Sarahah chegou 
ao nº 1 da App Store em 30 países... 
apenas dois meses depois de seu 
lançamento! 

Segundo o pesquisador holandês 
Tijman Shep, um medo tão forte 
de “exposição” social pode levar 
à próxima doença impeditiva do 
século. A chamada “frieza social” 
(do inglês, Social Cooling) é uma 
condição caracterizada por uma 
preocupação exagerada com 
o que se publica ou “curte” em 
redes sociais. Teoriza-se que, em 
um mundo onde os algoritmos 
monitoram tudo o que fazemos e 
nossas ações são registradas de 
maneira permanente, podemos 
acabar mergulhados em excesso 
de autocensura, conformismo, 
aversão ao risco e rigidez social. 
Estamos tão perto assim de Black 
Mirror? Talvez isso explique por que 
nossa população cada vez mais 
conectada também está ficando 
cada vez mais receosa. De acordo 
com a última pesquisa “Connected 
Life” , da Kantar TNS, as pessoas têm 
consciência do preço que precisam 
pagar, em dados pessoais, para 
manter um estilo de vida conectado. 

34



de todas as 
gerações, os 
indivíduos da 
geração z exprimem 
o maior desejo de 
proteger seus perfis 
de dados pessoais

Entretanto, mais e mais plataformas 
já estão disponíveis como serviço 
Tor/Onion – o Facebook é um grande 
exemplo. Recentemente, o New 
York Times passou a permitir que 
seus usuários acessem o site sem o 
medo de serem monitorados. Eles 
simplesmente usam um domínio 
“.onion”, que só pode ser acessado 
pelo navegador Tor, em vez de usar um 
domínio mais simples, como o .com. 
Em resumo, 2018 será um ano 
fundamental para os avanços 
relacionados à privacidade de dados 
sociais. Em maio, entra em vigor a 
Regulação Geral de Proteção de Dados 
(General Data Protection Regulation, 
GDPR) da União Europeia. E as multas 
por não conformidade são altas – até 
4% da receita anual! A legislação 
da GDPR, entre outras, protege 
especificamente os dados gerados por 
usuários, como publicações em mídias 
sociais. 
De acordo com a “Connected Life”, 
da Kantar TNS, as preocupações 
são muito menores em outros 
mercados, como China e Emirados 
Árabes Unidos. Nesses mercados, os 
consumidores têm expectativas mais 
transacionais em relação às marcas 
(por exemplo, recompensas em troca 
de dados). As autoridades chinesas 
até mesmo coletaram amostras do 
“padrão vocal” das pessoas para 
criar um banco de dados biométrico 
de voz em todo o país! Além disso, 

o governo chinês planeja lançar seu 
sistema de crédito social em 2020, 
para medir a “credibilidade” de seus 
1,3 bilhão de residentes. Na realidade, 
até poucos anos atrás, a palavra 
“privacidade” ainda tinha conotação 
negativa na China. Mesmo assim, há 
mudanças em andamento no país. 
Recentemente, eles aprovaram uma 
legislação de cibersegurança que 
proíbe a coleta e a venda de dados 
pessoais dos usuários. As empresas 
que atuam no país deverão armazenar 
os dados em servidores dentro da 
China e as pessoas terão o direito de 
pedir a exclusão de suas informações.  
E quais são as consequências para as 
marcas? Primeiro: elas devem ficar 
atentas à forma como usam dados 
sociais, além de decidir se armazenam 
esses dados em um CRM [Customer 
Relationship Management (Gestão 
de relacionamento com clientes)] ou 
em outro lugar. Segundo: elas devem 
encontrar métodos alternativos para 
engajar os usuários mais jovens de 
mídias sociais, por exemplo, usando 
aplicativos de troca de mensagens 
nos quais as interações sejam mais 
pessoais e reservadas (individuais).
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9fake news – o lado 
obscuro da web 
está sob ataque!

Mas a SUA marca 
está segura?

Fake news (ou notícias falsas) ainda 
é um assunto quente e as mídias 
sociais sofreram muito com essa 
tendência destrutiva. A pesquisa 
“Trust in News” (confiança nas 
notícias) da Kantar revelou que as 
mídias sociais são a fonte de notícias 
com menor confiança do público, 
com apenas 33% de aprovação. 

Sendo assim, fazer com que o 
algoritmo do feed possa combater 
as notícias falsas se tornou uma 
grande prioridade das gigantes 
sociais para 2018. O Facebook está 
usando “machine learning” para 
detectar compras feitas por contas 
de spam , dificultando a compra de 
anúncios por parte de quem publica 
notícias falsas. Em 2018, o Facebook 
planeja duplicar sua força de 
trabalho dedicada à moderação de 
publicações. Isso inclui a contratação 
de 1.000 novos revisores para 

monitorar o conteúdo de anúncios, 
em vista da manipulação do sistema 
de anúncios do Facebook realizada 
pela Rússia. Mark Zuckerberg 
também anunciou que o Facebook 
contratará 3.000 moderadores de 
conteúdo para ajudar a eliminar o 
conteúdo violento dos vídeos ao vivo. 

Considerando que bots e AI são 
fontes comuns de notícias falsas, 
seria inteligente investir em uma 
tecnologia de aprendizagem 
por máquinas mais sofisticada. 
Entretanto, existe um risco. A 
criação de “realidade falsificada”, 
ou conteúdo falso promovida pela 
AI pode superar a capacidade 
dessa tecnologia detectar esse 
conteúdo, gerando um novo nível 
de desconfiança digital. 

Também existe o problema 
do conteúdo “não seguro 
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para marcas”, como conteúdo 
ilegal, adulto, provocativo, 
discriminatório e/ou violento. Em 
2017, por exemplo, o Havas Group 
UK se viu forçado a suspender 
todos os gastos com exibição de 
anúncios no YouTube. O diretor 
geral e gerente nacional do Havas 
Group, Paul Frampton, anunciou 
que o YouTube tem um “dever de 
cuidado” com seus clientes para 
garantir a segurança das marcas. 
Por quê? Sem saber, marcas de 
produtos domésticos estavam 
financiando o extremismo ao exibir 
anúncios ao lado de conteúdo de 
grupos terroristas e neonazistas. 

Em resumo, deixar sua marca “à 
prova do futuro” será impossível. 
Para oferecer uma medida de 
apoio, as plataformas sociais 
irão envolver as empresas no 
controle da “qualidade da mídia”. 
Por exemplo, o YouTube e o 
Snapchat decidiram colaborar 
com a Integral Ad Science (IAS), 
que oferece integração de DSP. 
O objetivo é reduzir ou até 
mesmo eliminar a distribuição 
de conteúdo publicitário em 
contextos inadequados.

As gigantes das mídias sociais 
também deverão assumir a 
responsabilidade pela falta de 

transparência na forma como 
compartilham dados com 
anunciantes e por “fazer o dever 
de casa” ao informar resultados de 
campanhas nos Estados Unidos. O 
Facebook foi acusado de exagerar 
“na venda” da sua influência entre 
os millennials. Eles prometeram 
aos anunciantes acesso a 66,3 
milhões de usuários na faixa de 20 
a 39 anos. Quando, na realidade, 
apenas 47 milhões de usuários 
realmente existiam. Em resposta 
a esse pequeno erro de cálculo, 
Sheryl Sandberg, diretora de 
operações do Facebook, subiu à 
tribuna da Dmexco Conference, 
em Colônia, com iniciativas para 
“oferecer mais clareza e controle 
aos anunciantes”. Ela declarou 
que “disponibilizar ferramentas 
e medições melhores será parte 
importante disso no futuro.”

fazer com que o 
algoritmo do feed 
possa combater 
as notícias falsas 
se tornou uma 
grande prioridade 
das gigantes sociais 
para 2018
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01 uma convergência de 
mídias sociais transforma 
a china em um império

Essa integração também 
ocorrerá no Ocidente?

A convergência de mídias sociais 
e experiência do usuário chegou à 
sua Era de Ouro. De acordo com 
o relatório “Chinese Social Media 
Landscape”  (O panorama das 
mídias sociais na China), da Kantar 
Media, uma série de plataformas 
chinesas, como Weibo, WeChat e 
QQ estão aperfeiçoando a união 
entre comércio social, comércio 
móvel e “Pan-Entretenimento”. 
Por exemplo, a Weibo e websites 
de vídeo estão mais integrados 
a plataformas de e-commerce, 
enquanto plataformas de jogos 
estão se integrando a websites 
de vídeo e fóruns bulletin board 
system (BBS).

Com mais de 800 milhões de 
usuários ativos por mês, o WeChat 
é um dos muitos bons exemplos 
da presença da internet móvel na 
China. Por isso, muitas marcas e 
varejistas estão se conectando com 
os clientes nos próprios ambientes 
de aplicativos sociais e deixando 

de lado os aplicativos móveis 
para vender diretamente aos 
consumidores. Diversos varejistas, 
como Gap, Estée Lauder e Coach 
associaram seus programas de 
fidelidade ao aplicativo WeChat e, 
agora, gerenciam engajamento e 
relacionamento com clientes (CRM) 
na própria plataforma. É uma 
tendência crescente, com impacto 
em todo o cenário de mídias sociais. 

As plataformas sociais chinesas 
também estão usando a conversão 
de tráfego entre plataformas 
para gerar mais vendas. Por 
exemplo, alguns varejistas utilizam 
uma estratégia chamada “veja 
agora, compre agora”, na qual o 
livestreaming está no centro da 
experiência de e-commerce. O 
Mogujie.com é um exemplo perfeito 
dessa abordagem. Trata-se de 
uma plataforma de e-commerce 
ao estilo Pinterest, com foco em 
consumidoras de moda feminina. 
Eles permitem que suas clientes 
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weibo, wechat 
e qq estão 
aperfeiçoando 
a união entre 
comércio social, 
comércio móvel e 
“pan-entretenimento”

comprem produtos diretamente em 
uma plataforma de streaming ao 
vivo, repleta de estrelas de mídias 
digitais que respondem a perguntas e 
dão dicas de moda.

Em suma, a experiência de consumir 
conteúdo está se tornando tão 
importante quanto o próprio 
conteúdo. Para permanecerem 
relevantes, as marcas devem 
combinar conteúdo de qualidade 
com estratégias dinâmicas de 
distribuição em todas as fases do 
ciclo de vida de seus clientes. 

O futuro do social está amplamente 
ligado à experiência dos usuários e 
as mídias sociais do Ocidente não 
são exceção. O Tinder e o Instagram 
permitem que os usuários façam 
login pelo Facebook e oferecem 
compartilhamento entre plataformas. 
O Facebook introduziu um novo 
plug-in de chat com consumidores, 
que permite aos usuários iniciar uma 
conversa do Facebook Messenger 
com uma empresa pelo próprio 
website da marca. A Microsoft 
também entrou no jogo, usando 
dados do LinkedIn para ajudá-lo a 
conseguir um emprego melhor. E 
agora as publicações do Instagram 
podem ser compartilhadas pelo 
WhatsApp com apenas um clique. 

Além disso, estamos vendo um maior 
uso de serviços e APIs [Application 
Programming Interface (Interface de 
programação de aplicações)] para 
integrar mídias sociais com CRM, 
automação de marketing, prospecção 
de mídias sociais e redirecionamento 
de plataformas de anúncios. Isso abre 
o caminho para mensagens pessoais 
“hiperdirecionadas”. 

Apesar dessas inovações, as 
plataformas sociais do Ocidente 
ainda favorecem uma abordagem 
“distribuída” – Facebook, Messenger, 
WhatsApp e Instagram são aplicativos 
independentes. Enquanto isso, as 
mídias sociais chinesas utilizam 
um modelo integrado. Por quê? Os 
consumidores chineses preferem uma 
abordagem mais integral, onde tudo 
ocorre em um aplicativo centralizado 
(Wechat, QQ, Weibo etc.). Com tanto 
poder, o aplicativo acaba se tornando 
parte importante de seu dia a dia.

Na realidade, os principais aplicativos 
sociais da China evoluíram para se 
tornar grandes histórias de sucesso 
social e de marketing – anos-luz à 
frente do Facebook. É por isso que, 
embora essa estrutura integrada 
não pareça ideal para os mercados 
ocidentais, as marcas de todo o 
mundo precisam observar e aprender!
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