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Bosch Rexroth Brasil completa um ano no Facebook.

 
E comenta sobre o apoio das mídias sociais aos negócios B2B.
 
Mais que uma tendência, o uso das redes sociais também em negócios
B2B, realizados exclusivamente entre empresas, é parte da solução
das
complexas demandas de comunicação do moderno mercado global.
Muitas empresas que operam no modelo de negócios business-
to-business (B2B), hesitam em usar as redes sociais como veículos de
comunicação para relacionamento com seus públicos estratégicos.
 
A visão mais predominante é que redes sociais são úteis apenas para
contatos com o consumidor final, os chamados B2C. Ao reduzir o
valor das redes sociais, muitas empresas B2B estão, na verdade,
esquecendo que, no final das contas, os negócios acontecem através
dos relacionamentos entre pessoas. É entre elas, afinal, que são
criados muitos e sólidos círculos de confiança. E os laços interpessoais
criados nas redes sociais podem, mais tarde, ser usados em favor dos
negócios.
 
Segundo Felipe Wasserman, professor do Centro de Inovação e
Criatividade da ESPM, atualmente os consumidores preferem receber
uma informação de um amigo sobre um produto ou serviço mais do que
recebê-la da própria empresa. Isso acontece porque informações
transmitidas por amigos ou conhecidos valem por recomendações.
 
Ainda segundo Wasserman, isso se consegue seguindo padrões
muito simples. Primeiro, as pessoas devem ter motivos para
compartilhar o conteúdo e, por isso, ele tem que ser interessante.
Depois, não basta o produto ser bom, ou seja, o discurso não pode ser
meramente técnico. É preciso uma boa história por trás. Pode ser sobre
o uso de tecnologia na recuperação de um teatro famoso. Pode ser um
benefício ambiental impactante. O importante é lembrar que são as
pessoas, e não as empresas, que se tornam fãs das marcas. E para
qualquer
marca e qualquer empresa, ter fãs é um enorme valor.
 
Por tudo isso, o uso de redes sociais como ferramentas de
comunicação das empresas B2B pede reconsideração. Ao mesmo
tempo em que o público alvo dessa comunicação é mais restrito, a
comunicação em si é mais focada, interessante e útil. E num segmento
onde conhecimento é tudo (assim como a reputação), a boa
informação, especialmente aquela disseminada com a ajuda do público,
é essencial para sensibilizar os clientes e lhes mostrar o que sua
empresa é capaz de fazer. Em
outras palavras, o assunto aqui é credibilidade e confiança.
 
Mídias sociais não são canais de propaganda ou vendas. São, na
verdade, plataformas de comunicação e relacionamento. E como são.
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Buscando criar uma visão sobre o uso de mídias sociais como
ferramentas de apoio aos negócios B2B, o Ibramerc (Instituto
Brasileiro de Inteligência de Mercado) realizou uma pesquisa com
aproximadamente 300 gestores das áreas de Comunicação, Marketing
e Vendas de empresas B2B.
 
Apesar do conservadorismo, a maioria delas já “caiu nas redes” e os
números apontam que a tendência é positiva. As empresas
pesquisadas,  40% delas envolvidas com manufatura e quase a mesma
proporção com serviços,  têm adotado as mídias sociais porque
perceberam que é
uma ferramenta inovadora e de baixo custo, dois conceitos valiosos
para as modernas práticas de gestão.
 
Elas entendem que sua presença na rede permite aos (potenciais)
clientes entrar em um universo novo, conhecer mais, trocar
informações sobre produtos ou serviços. Isso é ainda mais importante
se o negócio da empresa for técnico. Como era de se esperar, o
Facebook é a ferramenta mais usada pelas empresas que se expõem
nas redes sociais, seguido pelo Twitter.
 
As grandes motivações para as empresas “caírem nas redes” são a
manutenção de relacionamentos com empresas do mesmo ramo,
associar o uso das redes sociais com eventos presenciais e alimentar
as
ferramentas de CRM (Customer Relationship Management) da
empresa. Mas a principal é a potencialização dos projetos de
marketing.
 
Tudo ponderado é importante registrar que 84% dos profissionais
ouvidos usam redes sociais como ferramentas de interação com o
cliente. Por conta da linguagem simples, interação instantânea e
atualização frequente, esse número só tende a aumentar.
 
A Bosch Rexroth na rede
 
Em setembro de 2012, quando a Bosch Rexroth celebrou 48 anos de
atuação no Brasil, a empresa lançou sua página oficial no Facebook,
uma ação que faz parte da estratégia mundial da empresa. Apenas seis
meses depois a Rexroth contabilizava mais de 4.500 fãs, atualmente já
são quase 8.000 fãs, um número muito representativo, especialmente
quando se considera o alto grau tecnológico de seus negócios.
 
A empresa vem utilizando o Facebook como ferramenta de diálogo
contínuo com os seus públicos estratégicos (clientes, distribuidores,
imprensa, estudantes, colaboradores, prospects e outros interessados).
Informações sobre mercado, tecnologias, aplicações, eventos e muito
mais são disponibilizadas diariamente de forma simples e interativa.
Fonte: Comunicação e Marketing/ Juliana Araujo
 
Para celebrar o primeiro ano no Facebook e 49 anos no Brasil a
Bosch Rexroth preparou uma ação especial, que poderá ser conferida
na fan page da empresa, são depoimentos de quem faz e participa da
página do Brasil. Acompanhe, curta e participe:
 
www.facebook.com/BoschRexrothnoBrasil
 
Peça nosso mídia kit e divulgue seu produto
para profissionais do setor plástico.

Curtir Seja o primeiro de seus amigos a
curtir isso.   

Publicar no Facebook
Publicar no Twitter
Enviar via Shareaholic Mail
Publicar no Pinterest
Adicionar ao Tumblr
Publicar no Google+
Adicionar ao LinkedIn
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