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online são as que mais 

crescem

Fonte: OTO EUROPE abril 09 

(Apenas EUROPA)
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FONTE: GOOGLE, 2008

1994 1998 2000 2003 2006 2008

QUANTIDADE DE USUÁRIOS 
DE INTERNET NO MUNDO 77 MM 400 MM 500 MM 1.000 MM 1.400 MM

ERA DA INFORMAÇÃO
& COMUNICAÇÃO ERA DO COMÉRCIO ERA DA COLABORAÇÃO



FONTE: WAVE 3 / MCCAIN

Neste momento hNeste momento háá mais de 300 milhões de mais de 300 milhões de 

pessoas falando nas redes sociaispessoas falando nas redes sociais
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Ao buscar qualquer uma das

20 marcas globais mais valiosas no 

Google, 30% dos resultados são links para 

mídias sociais...”

‘A INFLUÊNCIA DA MÍDIA SOCIAL’

BIZREVOLUTIN - DADOS: ORACLE



MÍDIAS SOCIAIS influenciam a 

dinâmica das marcas de 

diferentes formas...



Vocalpoint é uma iniciativa da P&G desenvolvida sob o 
conceito de comunidade e colaboração e possui foco no 
compartilhamento de informações entre mulheres. 
Ambiente utilizado para identificação de padrões de 
comportamento e tendências

P&G
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APPLE

No início de outubro de 2008, um suposto ataque cardíaco de Steve Jobs 
afetou as ações da empresa, que caíram aproximadamente US$12.00. A 
notícia falsa foi publicada no iReport, site totalmente feito por meio de 
colaboração de usuários.

Influência sobre o MERCADO



FONTE: ORKUT

ADORAÇÃO de fãs

COCA-COLA
A Coca-Cola possui mais de 1000 comunidades criadas 
por usuários no Orkut. A maioria delas exalta as 
qualidades da marca, manifestando a adoração dos 
consumidores pelo refrigerante.



130.000 seguidores no Twitter

14 milhões de page views em 
apenas um vídeo no YouTube

Um grupo de Facebook com 
2,3 milhões de membros

2 milhões de perfis no site
oficial MyBarackObama.com

MOBILIZAÇÃO de pessoasMOBILIZAMOBILIZAMOBILIZAÇÇÇÃO de pessoasÃO de pessoasÃO de pessoas

Desconhecido do mundo até meados de 2008, Barack Obama conseguiu 
ganhar seguidores em diversas redes sociais, que disseminaram seu apoio 
e doaram mais de US$ 100 MM de dólares ao candidato que venceu as 
últimas eleições americanas.

OBAMA



A Electronic Arts valeu-se de um vídeo que criticava bug em um de seus games 
para dar mais visibilidade ao jogo, valorizando seu personagem e divulgando uma 
nova versão do game. O vídeo resposta teve quase 4 vezes mais views.

EA

Estímulo a DIÁLOGOS 

inteligentes



Então como a Então como a Então como a Então como a 

EMBRATUR entrou EMBRATUR entrou EMBRATUR entrou EMBRATUR entrou 

nesse mundonesse mundonesse mundonesse mundo



Lição de casa:

PESQUISA



E como a EMBRATUR está atuando

nas Redes?



Atuação



Maior e mais popular Rede Social do mundo, com 
aproximadamente 230 milhões de usuários.

Semelhante ao Orkut, o facebook é uma plataforma social que 
se caracteriza por unir pessoas de interesses comuns e 
afinidade.



Rede Social mais popular em Portugal, com aproximadamente 80 milhões 
de usuários cadastrados.

O Hi5 é uma rede que também reúne as características de uso do Orkut e 
facebook.



O Twitter é a Rede Social que mais cresce no mundo. Já conta 
com mais de 25 milhões de visitantes únicos por mês.

É uma plataforma de comunicação em tempo real que agrega 
funções de blog, messenger e canal de notícias. Pode ser utilizado 
para atualizações pessoais, pensamentos, chat, mural de 
mensagens e até coordenação de atividades e eventos.

Sua principal característica é seu efeito de propagação rápido 
utilizando mensagens de até 140 caracteres.



Utilizando o Google Maps e o Flickr, 
conseguimos ilustrar as postagens 
com roteiros e fotos de locais 
turísticos, além de aumentar os 
pontos de contato com o público.

O Google Maps é uma ferramenta online 
de compartilhamento de mapas.

O Flickr funciona como um álbum de fotos 
pessoais que é passível de ser 
compartilhado entre amigos.

Estratégia: Postagem de fotos pelos 
usuários e relacionamento



Ainda sendo formulado

Case internacional e lançamento ainda este 
ano

Evento Google – Travel Think



Resultados até

o momento
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Próximos passosPróximos passos

http://www.braziltour.com/socialmedia/br

Criação de campanha online que unifique todas as 
redes;

Incentivo de participação;

Maior promoção e relacionamento;




