
Impacto profundo
Blogs, mensagens via celular, Orkut e Messenger mudam a relação entre agências, clientes e público
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Os conceitos básicos que
norteiam o trabalho do profis-
sional de comunicação, esteja
ele nas redações, nas asses-
sorias de imprensa ou nos de-
partamentos de comunicação
internos das empresas, são
colocados em xeque de tem-
pos em tempos. Os processos
comunicativos são mutantes,
trocam de pele, mudam de cara,
adotam formatos que exigem do
profissional da área novas pos-
turas diante de situações anti-
gas. O fenômeno, se é que esse
movimento pode ser definido
desse modo, acontece sempre
que novos veículos de comu-
nicação surgem, obtêm aval de
uma parcela da comunidade,
ampliam o mercado e fazem o
contraponto com a chamada
mídia tradicional.

Foi assim com o surgimento
do rádio, dos tablóides, da TV e
da internet. Agora, na primeira
década do século 21, os profis-
sionais têm de deixar de lado
algumas fórmulas e fazer alqui-
mias por conta do aparecimento
de blogs online, da consolidação
das mensagens de celular, da
intensificação da comunicação
via e-mail e da criação de co-
munidades como Orkut e MSN
Messenger, que geram grande
tráfego de informação à margem
da imprensa convencional.

Para Rosana Monteiro, di-
retora da agência Ketchum
Estratégia Corporativa e vice-
presidente da Associação
Brasileira das Agências de
Comunicação (Abracom), no
mercado nacional a influência
dessa mídia alternativa ainda é
tímida. Mas a tendência, prevê
a executiva, é de que ela cres-
ça de maneira acentuada nos
próximos anos. "O fato é que a
tecnologia está definindo essas
novas formas de comunicação,
que atingem a audiência com
a mensagem certa, no tempo
certo", afirma Rosana, uma
entusiasta do tema.

Outro que também aposta
na consolidação progressiva da
comunicação online - - que foge
do controle dos grandes grupos
do setor —, é o diretor do portal
Comunique-se, Rodrigo Azeve-
do. "Como uma empresa que tem
o DNA online, defendemos que
não existe comunicação eficiente
hoje em dia sem a utilização dos
veículos online disponíveis."

PERCEPÇÃO AMPLIADA
Na dinâmica do mercado,

movimentos indicam que mu-
danças importantes começam
a ser processadas no dia-a-dia
de diversos profissionais. Os
jornalistas de redação ficam
atentos diariamente às in-

formações que circulam em
blogs ou em comunidades
como Orkut e MSN Messenger
e avaliam quando elas podem
ou não virar notícia. Na outra
ponta, os assessores de comu-
nicação estão mais seguros e
recomendam aos clientes, com
freqüência cada vez maior, a
utilização de todos os recursos
online disponíveis para se apro-
ximarem de diversos públicos,
inclusive dos jornalistas. "Em
virtude da escassez de tempo,
da lentidão do trânsito das
grandes cidades e de outros
fatores, uma coletiva de im-
prensa online, por exemplo,
pode ter uma audiência maior
que uma presencial", analisa
Azevedo, que complementa;
"As coletivas via internet são
menos arriscadas, porque o
jornalista passa a maior parte
do seu tempo em frente ao
computador e basta apertar um
botão para participar".

Esses novos veículos, em-
bora entusiasmem uma parcela
significativa dos profissionais
que atuam na área, ainda pre-
cisam que suas arestas sejam
acertadas e sua operação seja
mais bem formatada para as-
sim convencer as empresas da
importância de mídias como
blogs, comunidades online,
e-mails e sites independentes.
O diretor do Maxpress, Thales
Vinicius Toffoli, lembra que
a utilização dessas ferramen-
tas para comunicação com
públicos dirigidos já é uma
realidade. "Sites específicos,
SMS, sistemas integradores de
comunicação como messenger
acoplados são largamente
usados há alguns anos", disse.
Mas Toffoli chama a atenção
para um dos calcanhares de
Aquiles desse novo mercado:
"O problema ainda é despertar
o interesse espontâneo de pú-
blicos determinados".

Na Conteúdo Comunicação,
o princípio adotado antes de
utilizar essa mídia alternativa é
a cautela. "É preciso mensurar
os benefícios que a propaga-
ção de informações por esses
meios traz ao cliente", declara
a sócia e diretora Roberta
Montanari, ressaltando que
o crescimento do número de
blogs com credibilidade levou
a agência a incorporá-los nas

Rosana: novidades requerem
período de observação

estratégias de comunicação de
vários segmentos.

Para fomentar e dar mais
visibilidade a esses novos
processos comunicativos, a
administração da Ketchum
nos Estados Unidos criou um
departamento batizado de
Ketchum Personalised Me-
dia, cujo objetivo é estudar e
monitorar essas mídias para
posteriormente recomendá-las
a seus clientes. "Tudo que é
novo necessita de um período
de observação", pondera Ro-
sana Monteiro.

EVOLUÇÃO BY DAR WIN
Partindo dessas premissas,

as novas mídias estariam, segun-
do os especialistas no assunto,
passando pelo seu tempo de ma-
turação. "A internet - - suporte
para todos esses veículos - - é
muito recente, e a nova maneira
de obter e divulgar informações
ainda está sob duro teste de ade-
rência. Podemos dizer que ainda
está sob processo darwiniano,
mudando e se recriando rapida-
mente", comenta Toffoli.

Há, no entanto, sinais claros
de que a resistência a esses for-
matos de veículos será quebrada
com uma rapidez equivalente
à velocidade com que surgem
novas mídias. "Quando você
sabe que a Casa Branca convida
blogueiros para a sua coletiva, o
The Wall Street Journal relança
seu serviço de instant messen-
ger, a Business Week incentiva
seus jornalistas a terem seus
próprios blogs e, no Brasil, a Edi-
tora Abril lança o Abril Sem Fio

Azevedo: não existe mais comunicação
eficiente sem uso dos veículos online

para transmitir o conteúdo da
revista Veja e o blog do jornalista
Ricardo Noblat é citado como
fonte de informação na CPMI dos
Correios, temos a certeza de que
não dá mais para desprezar essas
mídias", sentencia Rosana.

Na avaliação de Ciro Dias, di-
retor-presidente da Imagem Cor-
porativa e diretor da Abracom, o
aumento da percepção das em-
presas em relação à importância
das novas tecnologias pressupõe
mudanças conceituais. "Fatos
específicos acabam contribuindo
para a adoção de novas posturas.
Um bom exemplo é o blog do No-
blat, que se destacou dos demais
meios de informação durante a
crise política dos últimos meses.
Fora isso, o fato de o jornalista
ter ganhado o Prêmio Comuni-
que-se reforça a percepção de
que novas mídias vieram para
ficar", avalia.

FERRAMENTA MULTIUSO
As novas tecnologias também

estão sendo percebidas como
um importante reforço de co-
municação das empresas com
seus diferentes públicos, além
da imprensa. Ciro Dias considera
que, por conta da rapidez com
que esses veículos avançam,
eles podem em breve levar a
uma multiplicação de blogs
corporativos, por exemplo. "A
partir deles, pode-se identificar
tendências e percepções, recriar
formatos de comunicação e gerar
resultados positivos à imagem da
companhia", diz.

O Itaú Cultural já percebeu
os benefícios que essa mídia
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na comunicação

Dias: atenção para protestos ou boicotes
às marcas nas comunidades virtuais

pode agregar a sua marca. Aten-
dido pela Conteúdo, as ações
programadas para o instituto
já pressupõem a divulgação em
blogs da área cultural. De acor-
do com Roberta, esses espaços
são um ótimo recurso para o
anúncio de eventos ou produ-
tos relevantes em determinado
nicho, mas não são competitivos
o suficiente para repercutir na
grande imprensa.

Essa ampliação tecnológica
também foi absorvida e está
sendo usada por grandes em-
presas na comunicação interna.
Azevedo conta que o Comu-
nique-se é contratado para
desenvolver intranet, formatar
circulares eletrônicas, construir
sites, fazer versão online de
relatórios anuais e desenvolver
plataformas virtuais - - como a

voz sobre IP - -, que facilitam
a interação entre filiais de uma
mesma empresa. De posse de
todo esse arsenal, Rosana lembra
que a empresa pode estabelecer
mais proximidade com o seu
consumidor e fidelizá-lo. "A
figura do ombudsman, mesmo
que virtual, garante ao cliente
ser ouvido e, o mais importante,
receber respostas personaliza-
das", comenta.

O diretor da Imagem Corpo-
rativa ressalta a necessidade de
mapear zonas de riscos. "Co-
munidades virtuais e blogs têm
potencial para protestos contra
determinados produtos ou em-
presas, ou mesmo convocação
para boicotes em massa", alerta
Dias. O gerenciamento de crises
e o monitoramento de notícias
ganham uma nova dimensão
nesse universo paralelo. "Hoje,
com handcams cada vez mais
acessíveis e telefones celulares
capazes de captar imagens de
boa qualidade e rapidamente
colocá-las na internet, uma
empresa pode se ver numa si-
tuação vulnerável da noite para
o dia", explica.

Na visão do diretor-exe-
cutivo da TVl.Com, Antony
Martins, é impossível evitar
que canais como Orkut, MSN
Messenger e e-mails divulguem
informações positivas ou nega-
tivas sobre determinado assun-
to. "Acredito que, se a empresa
tem um bom produto/serviço,
bom atendimento e é ética, es-
ses canais só reforçariam esses
itens. Sempre haverá uma par-

cela com críticas, porém esse
grupo não seria representati-
vo", analisa o executivo, lem-
brando que as companhias que
mais oferecem resistências às
novas tecnologias são aquelas
"acomodadas e que acreditam
que suas estratégias de comuni-
cação continuam em alta".

CARTAS NA MANGA
No caso de a crise já ter se

instalado, Rosana aponta que o
mais ágil e eficiente é ter pronto
um plano de atuação. "Quem
está preparado para uma crise
está preparado para qualquer
variação dela, com algumas
adaptações, é claro", enfatiza.
A diretora cita uma matéria
da Business Week que estima
surgirem no mundo 40 mil blogs
por dia, o que dá uma dimensão
do desafio que é acompanhar o
caminho percorrido pela notícia
nesses veículos. Em razão dessa
intensa pulverização, é necessá-
rio fazer ajustes de linguagem e
de acesso, bem como ter agilida-
de no monitoramento.

Outra recomendação, desta
vez de Azevedo, é o acompanha-
mento em tempo integral, o que,
segundo ele, já é uma obsessão
lá fora. O Comunique-se tem
uma ferramenta chamada moni-
torweb, que varre notícias publi-
cadas na internet 24 horas. Outra
dica é utilizar os próprios meios
que veicularam as notícias para
esclarecer os fatos. Nesse caso,
recomenda-se o bom e velho
contato pessoal para consolidar
as mensagens que se pretende

Roberta: utilização de blogs para divulgar eventos dos clientes Martins: empresas éticas têm menos com o que se preocupar

passar. Há de se constatar ainda
que, por conta da pulverização
de veículos online, os jornalistas
de redação são bombardeados
com um arsenal de e-mails que
não conseguem sequer abrir.
Azevedo aconselha que as agên-
cias sejam mais criteriosas no
envio desse material.

Também se deve destacar
que, nesses novos veículos, é
mais difícil definir responsabili-
dades. Segundo Roberta, quando
há um erro que prejudica pes-
soas e empresas na mídia tradi-
cional sabe-se que, se for o caso,
é possível acionar judicialmente

a empresa de comunicação que
divulgou a notícia, a qual pode
ainda reparar o erro espontane-
amente. No caso dos blogs, do
Orkut e de outros meios desse
tipo, essa cobrança fica bem
mais difícil.

Na relação entre cliente, as-
sessor de imprensa e jornalistas,
o impacto das novas tecnologias
precisa de tempo para ser men-
surada com mais precisão. Ainda
falta alongar um pouco mais a
história deles para que se te-
nham dados mais concretos e se
possa definir com mais exatidão
os contornos desse jogo.
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