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Construindo a ponte
Empresas de tecnologia estão correndo o risco de ficar de 
fora do processo de decisão de TI. Pesquisas mostram que 
os compradores já passaram por 60% da jornada de tomada 
de decisão antes de entrar em contato com as marcas, já 
que eles recorrem às mídias sociais para obter e validar 
informações entre seus pares.*

Além disso, decisões de compra estão cada vez mais sendo 
feitas por um “comitê de TI” – um grupo inter-funcional 
que vai além do departamento de TI e da diretoria – e se 
afastando das táticas tradicionais de geração de leads. 
No mundo social de hoje, os profissionais de marketing 
precisam gerar leads com uma estratégia holística de 
conteúdo que construa relacionamentos mutuamente 
benéficos ao longo de toda a jornada de compra.

Como os profissionais de marketing podem preencher a 
lacuna no processo de tomada de decisão e se conectar 
com o Comitê de TI? Para responder a esta pergunta, o 
LinkedIn contratou a comScore, Inc., Starcom MediaVest 
Group e Mashwork para conduzir uma pesquisa com 
decisores de TI de diversos setores no Brasil.

Os resultados revelaram uma oportunidade significativa 
para profissionais de marketing repensarem suas estratégias 
para esse importante público. As mídias sociais não apenas 
alimentam relacionamentos de longo prazo, mas também 
ajudam a solucionar necessidades de negócios de curto 
prazo através de geração de leads que agrega valor ao lead.

*Fonte: CEB, “The Digital Revolution in B2B Marketing, 2012”
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Resumo dos aprendizados 

Mídias sociais não são apenas para fazer conexões com pares. O 
Comitê de TI ativamente procura obter insights e participar de diálogos 
com fornecedores em mídias sociais. 

•	 6 em cada 10 estão abertos para se conectar com um novo fornecedor.  

•	 9 em cada 10 estão prontos para dialogar com um novo fornecedor em mídias 
sociais. 

A lista de fornecedores considerados é mais exclusiva e importante do 
que você pensa. 

•	 Apenas 4 fornecedores fazem parte da lista, e 93% dos Comitês de TI 
compraram dessa lista.

•	 Eles não querem um discurso de vendas. “Falar demais sobre si mesmo” é a 
razão principal pela qual os Comitês de TI não se conectam com um fornecedor 
em mídias sociais. 

Entre para a lista de consideração construindo relacionamentos 
confiáveis de longo prazo, sem deixar de lado as necessidades de 
curto prazo via geração de leads.

•	 A confiança influencia a percepção de marca, e o Comitê de TI confia no 
LinkedIn mais do que em outros sites para receber informações relevantes para 
suas decisões de TI. 

•	 Marcas com maior engajamento no LinkedIn apresentam maior tendência a 
conseguir reuniões e conversas ao vivo com clientes.



Definindo o Comitê de TI

Eles trabalham inter-
departamentalmente 

45% não trabalham em TI 

Eles incluem colaboradores 
individuais e gerentes 

37%   são colaboradores 
individuais ou gerentes 

Muitos profissionais de marketing de TI direcionam seus esforços aos decisores do 
departamento de TI. Porém, as decisões de TI são tomadas por um Comitê composto por 
integrantes de várias áreas, incluindo funções fora de TI. Na realidade, 45% deles trabalham em 
áreas como:  

•	 Finanças

•	 Vendas

•	 Benefícios

•	 Marketing

Além disso, nem todos os membros do Comitê de TI são seniores. Colaboradores individuais e 
gerentes representam mais de um terço do Comitê. 

•	 32% são gerentes que reportam a um executivo 

•	 5% são colaboradores individuais

•	 38% são o decisor mais sênior da empresa 

•	  25% são executivos

Os Comitês de TI são limitados – empresas de tecnologia não podem deixá-los de lado.

Relacionamentos de longo prazo são fundamentais. Marcas que pensam apenas no curto prazo 
podem prejudicar sua relação com o Comitê de TI. Se você deixá-lo de lado, terá que investir 
até 10x mais para reconquistar sua confiança e consideração.

3   Fonte: estudo comissionado e conduzido pela comScore, Inc.  no Brasil para o LinkedIn, Q3 2013
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O Comitê de TI busca 
um diálogo ativo com 
fornecedores em mídias 
sociais
O uso de mídias sociais pelo Comitê de TI é quase total. 97% 
usam mídias sociais mensalmente para negócios.



 

Por que o uso de mídias sociais continua a crescer? A razão é que mídias sociais – e 
especialmente o LinkedIn – proporcionam ao Comitê de TI confiança, eficiência, relevância e 
acesso. 

Principais razões para o Comitê de TI usar redes sociais para negócios* 

Na pesquisa deste ano, descobrimos que RACE continua a gerar ainda maior utilização durante 
todo o processo de decisão de TI. Em cada uma das 5 fases da tomada de decisão, as redes 
sociais influenciam 2 em cada 3 membros do Comitê de TI envolvidos naquele estágio.  

Influência de mídias sociais em cada fase da tomada de decisão  

84% 71% 82% 68% 67%

CONHECIMENTO ESCOPO PLANO SELEÇÃO IMPLEMENTAÇÃO

36% 
Contexto relevante 
para conectar-se a 

fornecedores 

44%  
Acesso a uma 

rede mais ampla 

39% 
Aprender com 

colegas confiáveis

45% 
Encontrar informação 

rapidamente 

RELEVÂNCIA ACESSO CONFIANÇA  EFICIÊNCIA

AR EC

5   Fonte: estudo comissionado e conduzido pela comScore, Inc.  no Brasil para o LinkedIn, Q3 2013. 
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Decisores de tecnologia esperam participação dos fornecedores

Quando o Comitê de TI usa mídias sociais para se informar e validar as decisões de TI, não está  
apenas procurando conectar-se com seus pares. Curiosamente, descobrimos que compradores 
de TI também querem ouvir os fornecedores em mídias sociais.

Na realidade, 3 em cada 5 estão abertos a se conectar com fornecedores em redes sociais, 
mesmo que eles ainda não tenham relacionamento com eles. Além disso, 9 em cada 10 
afirmam estar prontos para dialogar com um novo fornecedor em redes sociais. Profissionais de 
marketing que não aproveitam essa receptividade estão perdendo uma grande oportunidade 
de se relacionar com seus públicos-chave.

Influência de mídias sociais em cada estágio da tomada de decisão

62%  
Abertos a conexões com 
fornecedores no social

93%  
Prontos para dialogar com 

fornecedores no social



A lista de fornecedores 
considerados é mais 
exclusiva e importante do 
que você pensa
Como as mídias sociais oferecem acesso a insights e 
diálogos, esses canais impactam decisões de tecnologia e 
quais empresas entram para a lista de consideração.

7   7  
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Poucos fornecedores entram para a lista de consideração. Em média, apenas 4 fornecedores são 
selecionados, e 93% do Comitê de TI compraram de um fornecedor dessa lista. Se o comprador 
não for um cliente atual da sua tecnologia, é ainda mais difícil, já que apenas 1 em cada 100 
deles compraram de um novo fornecedor.

 

Velhas formas de comunicação não funcionam e podem desinteressar  
o seu público

Como profissionais de marketing de empresas que não são o fornecedor atual da tecnologia 
fazem para entrar para a lista de consideração?  Para começar, formas tradicionais de 
comunicação (como calendários editoriais estáticos, conteúdo fechado com formulários de 
geração de leads etc) não funcionam em mídias sociais.  

Na realidade, a principal razão pela qual o Comitê de TI não se relacionaria com um fornecedor 
em mídias sociais é o medo de que eles falem demais sobre si mesmos. 

5 principais razões pelas quais o Comitê de TI não  
se relaciona com um fornecedor em redes sociais 

0504

Não acredito que forneceriam 
nenhuma informação relevante 

para meu trabalho
Não acho que ele forneceria 

informação confiável    

01 02 03

Eles falam demais sobre si 
mesmos 

Não quero receber muitos 
materiais de marketing  

Não são líderes inovadores 
na categoria

Apenas 4  
fornecedores entram  

na lista

93% 
do Comitê de TI compram 
de um fornecedor da lista 

Apenas 1 em cada  100  
compram de um novo  

fornecedor



Prove que você pode ser um parceiro estratégico com conteúdo relevante no 
contexto adequado 

Construir relacionamentos em um mundo social requer conteúdo autêntico, valioso e 
divulgado no momento certo. Como o Comitê de TI está interessado em muitos temas, os 
fornecedores que compartilharem e se relacionarem com eles em vários tópicos conseguem 
maior interesse e oportunidades de longo prazo.

Principais tipos de informação procurada em cada estágio 
do processo de decisão de TI 

Informações sobre lançamentos de produtos e melhores práticas são importantes nos estágios 
iniciais e intermediários da jornada de compra. Demonstrações e ferramentas de mensuração 
são importantes no final da jornada.

O que é um conteúdo relevante e envolvente?

O LinkedIn fez uma parceria com a Starcom MediaVest e Mashwork para comparar como 
decisores seniores (diretores ou acima) e decisores juniores (gerentes ou abaixo) se 
relacionavam com conteúdo em mídias sociais e que outros tipos de conteúdo funcionavam 
melhor com cada público. Descobrimos que decisores seniores são 2x mais propensos a 
compartilhar e interagir com conteúdo relacionado a produto e notícias do setor, e 11,5x mais 
envolvidos com conteúdo de liderança inovadora.

CONHECIMENTO ESCOPO PLANO SELEÇÃO IMPLEMENTAÇÃO

Melhores práticas / 
Tutoriais

Melhores práticas / 
Tutoriais

Demonstração de 
produto / Testes de 

software

Ferramentas de diagnóstico ou análise

Demonstração de produto / Testes de software

Lançamentos de novos produtos

9   Fonte: estudo comissionado e conduzido pela comScore, Inc.  no Brasil para o LinkedIn, Q3 2013
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Decisores seniores são 2x mais propensos a interagir com notícias referentes a produtos /
setores e 11,5x mais propensos a interagir com conteúdo de liderança inovadora

“É bom saber que empresas asiáticas estão 
começando a adotar e-learning. [Link] 
E-learning going mobile in Asia | ZDNet”

Senior Decision Maker, LinkedIn Groups

Já os decisores juniores mostraram-se mais engajados com dicas e conselhos práticos – eles 
têm engajamento 39% maior com conteúdo referente a melhores práticas em social e são 18% 

mais propensos a discutir demonstrações em Grupos do LinkedIn. 
 

Decisores juniores têm engajamento 39% maior com conteúdo referente a melhores práticas 
e são 18% mais propensos a discutir demonstrações em Grupos do LinkedIn 

“An interesting and insightful article 
elaborating on the innovative applications 
of analytics to enhance VAS revenues.... 
[Link]”

Junior Decision Maker, LinkedIn Groups

“Getting a demo of Enstratus. Pretty cool 
billing features for AWS”

Junior Decision Maker, LinkedIn Groups



Construa relacionamentos 
para entrar na lista
As táticas de geração de leads tradicionais (cold calls, 
conteúdo fechado com formulários de leads, compra de 
leads) executadas de forma inadequada afastarão seus 
clientes atuais e potenciais. 

Além da compra de leads, a tática do futuro para a 
geração de potenciais clientes é o estabelecimento de 
relacionamentos. Mude o foco da sua geração de demanda 
para facilitar a sua transição a essa nova tática.  A geração de 
leads deve ser misturada a uma abordagem de conteúdo 
social, permitindo aos profissionais de marketing ganhar 
leads ao participar e agregar valor. 

11   11  
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Geração de leads tradicional deve ser misturada com o social

Relacionamentos 
Sociais

Conteúdo  
Valioso

Geração de leads 
tradicional 

Posicionamento Ideal

 

Entregar conteúdo relevante é apenas o começo da relação. Para criar lealdade, 
as marcas precisam entregar conteúdo em um contexto confiável.

O contexto importa no momento de construir credibilidade e confiança. Os Comitês de TI 
que usam o LinkedIn o consideram o canal social mais confiável para criar engajamento com 
conteúdo. 3x mais Comitês confiam no LinkedIn mais do que em outros sites para se relacionar 
com fornecedores, discutir suas experiências com fornecedores e receber informações sobre 
tecnologia.

Confiança no LinkedIn vs outros sites

53%

Receber informações relevantes para minhas decisões de TI 

Falar sobre minha experiência com fornecedores de TI

Conectar-se de forma mais eficiente com fornecedores e empresas relevantes 

54%

49% 33%

29%

29% 18%

17%

17%

LinkedIn                          Mesmo                    Outros sites



Engajamento no LinkedIn também gera leads e reuniões presenciais 

Para validar ainda mais a importância do engajamento em mídias sociais, os dados do LinkedIn 
mostram que a probabilidade de se conseguir uma reunião com o Comitê de TI aumenta quando 
os fornecedores se relacionam com esse público no LinkedIn. Compradores de TI são mais 
propensos a conhecer um fornecedor, participar de um seminário online de um fornecedor ou 
receber uma demonstração se eles se relacionaram com o fornecedor em mais de duas maneiras 
antes da compra. 

Engajamento pré-venda por no. de tipos de engajamento no LinkedIn

60%

40%

20%

0%

Encontrou o fornecedor pessoalmente
Recebeu uma demonstração

Participou de um seminário online de fornecedor
Participou de um chat ao vivo com o fornecedor 

NENHUM 2 TIPOS

Alto engajamento com conteúdo no LinkedIn leva a boca-a-boca positivo

O valor de longo prazo de se construir um relacionamento com o Comitê de TI no LinkedIn está 
no poder dos defensores, que podem ser medidos pelo Net Promoter Score (NPS) da marca. O 
NPS mede quão propenso um cliente é a recomendar sua marca ou produto. Dados do LinkedIn 
mostram que quando os clientes se relacionam em mais de duas maneiras com fornecedores no 
LinkedIn antes da compra, há um aumento de 17 pontos no NPS.

A implicação para profissionais de marketing é clara. Conteúdo envolvente, entregue nos canais 
onde o Comitê de TI busca insights, é a moeda que garante confiança, defensores e, finalmente, 
oportunidades de longo prazo.

no. de tipos de engajamento com fornecedor no LinkedIn antes da compra

13   Fonte: dados do LinkedIn, Q3 2013
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Segmente funções além de TI em suas campanhas 
Profissionais de marketing que não alcançam todos os integrantes do Comitê de 
TI estão perdendo um público importante e influente. Marcas precisam pensar 
holisticamente sobre todas as funções que impactam a compra de TI, como 
finanças, vendas e marketing, e impactá-los com mensagens relevantes.

Garanta que seu conteúdo seja autêntico, valioso, oportuno e personalizado 
de acordo com o estágio da tomada de decisão e  por nível de experiência 
do decisor 
Uma marca que procura publicar conteúdo precisa considerar não apenas a 
relevância dos seus posts, mas também se estão de acordo com as expectativas 
do público e da plataforma onde eles são exibidos. Não tenha apenas um 
calendário de conteúdo estático. Comprometa-se com uma estratégia de conteúdo 
dinâmica que gere confiança e entregue relevância de acordo com o público e a 
necessidade.

Comece a obter leads via mídias sociais, além de comprá-los  
Táticas tradicionais de geração de leads incluem compra de leads e conteúdo 
protegido. Para agregar valor nas mídias sociais, as marcas devem se empenhar 
em serem percebidas como convidadas, e não penetras na festa. Quando clientes 
atuais e potenciais abordam você, em vez do contrário, as vantagens são óbvias. 

Foque nos relacionamentos para entrar na lista 
Os Comitês de TI estão se tornando mais exigentes. Eles querem garantir que seus 
fornecedores pensam estrategicamente sobre seus desafios e têm interesse em se 
conectar em mídias sociais. Se você os afasta falando demais sobre você mesmo 
em vez de educá-los e ajudá-los, você precisará de muito mais tempo e esforço 
para reconquistá-los da próxima vez.

Comece a monitorar com qual frequência e quais clientes 
o colocam na lista
Você não pode gerenciar o que não mede. Considerando a importância de fazer 
parte da lista de consideração, os profissionais de marketing de tecnologia devem 
começar a medir um novo KPI – a inclusão na lista do fornecedor. 

1

2

3

4

5

Implicações para profissionais de marketing 



Relacione-se com o Comitê 
de TI no contexto adequado.
Deixe o LinkedIn ajudar você. 

Duas pesquisas foram contratadas pelo LinkedIn.

• Uma pesquisa foi conduzida pela comScore, Inc. com 150 decisores de TI
no Brasil em junho-julho de 2013. As funções dos respondentes incluíam
aproximadamente 55% em TI e 45% em outros departamentos.

• Um exercício de acompanhamento foi conduzido pela Starcom MediaVest
Group e Mashwork com 3000 posts relacionados a tecnologia em Grupos
públicos do LinkedIn. As discussões de tecnologia que ocorreram
entre janeiro de dezembro de 2012 foram analisadas para entender
as diferenças no conteúdo e nas conversas entre decisores seniores e
juniores.


