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OS PERIGOS DO
BOCA-A-BOCA

ON-LINE
A EXPLOSÃO DOS BLOGS E COMUNIDADES

VIRTUAIS TROUXE MAIS UMA PREOCUPAÇÃO PARA

OS LÍDERES DE RELACIONAMENTO E MARKETING

DAS ORGANIZAÇÕES: ACOMPANHAR o QUE os
INTERNAUTAS FALAM SOBRE A EMPRESA NA WEB

A INTERNET TORNOU-SE UM MEIO DE COMUNICAÇÃO
INSTANTÂNEO ESPANTOSAMENTE PODEROSO, DIGA-
SE DE PASSAGEM. ANALISAR O PODER DA WEB É
OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA QUE DESEJA

FORTALECER A RELAÇÃO COM SEUS CLIENTES. A crise de violência
ocorrida em São Paulo em meados de maio exemplifica bem
como as pessoas se relacionam com a web. O caso é válido para
que se analise o impacto que a informação pode causar nas
pessoas e, por outro lado, como qualquer notícia, verdadeira ou
não, pode se disseminar rapidamente. É o boca-a-boca on-line.

A relação entre empresas e consumidores mudou com o
advento de blogs e de sites de relacionamento. E a promessa é
que mude cada vez mais. A polêmica é grande, estudiosos dos
fenômenos da internet arriscam dizer que companhias que
desconsiderarem o avanço de blogs poderão perder status. O
contraponto, diz o antropólogo e professor da PUC-RJ e
Coppead-UFRJ, Everardo Rocha, é que as comunidades dos
sites de relacionamento e os blogs, principalmente no Brasil,
ainda se encontram na dimensão lúdica, fugindo do caráter
sério que deve ser, de fato, levado em consideração. "A oposição
radical 'eu amo' ou 'eu odeio' traz à tona o aspecto brincalhão
da internet. E a parte divertida que permite o radicalismo. E o
Brasil nunca foi radical, a virtude está no meio", diz. Para ele,

os brasileiros que desejam mesmo fazer uma reclamação de um
produto ou de uma empresa, no geral, recorrem ao Código de
Defesa do Consumidor e às entidades como Procon.

Para o executivo da AgênciaClick, especializada em publi-
cidade on-line e interatividade, Abel Reis, comunidades e blogs
são o novo caminho de relacionamento entre as organizações e
seus consumidores. Afinal, eles permitem a aproximação em-
basada no conhecimento dos internautas. O executivo defende
que esses novos canais de comunicação são hoje encarados co-
mo verdadeiras ações de marketing. Reis acredita que estudos
em cima desses recursos midiáticos podem nortear a demanda
dos clientes, fornecedores e formadores de opinião.

Hoje, estima-se que passa da casa de 32 milhões o número
de blogs. E preciso levar em conta que a cada dia mais de 70
mil páginas entram no ar. A Technorati, referência mundial na
área de blogs, aponta por meio de pesquisas, que esse tipo de
página está em expansão: em maio de 2003, havia apenas três
milhões de blogs na rede. Cerca de 2,7 milhões são atualizados
pelo menos uma vez por semana, enquanto 1,2 milhões rece-
bem novas informações diariamente.

Segundo o Internet & American Life Project, que moni-
tora os impactos da internet na sociedade, 73% dos cadastros
no Orkut - comunidade de relacionamento do portal de buscas
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Google - são de brasileiros e, diaria-
mente, são criadas inúmeras comuni-
dades, principalmente as que expres-
sam opiniões sobre empresas. Sem
contar outros sites de relacionamento
como Beltrano e a maior comunidade
americana, o MySpace.

DE OLHO NAS OPINIÕES

DOS CONSUMIDORES

Com números tão expressivos, as
grandes corporações precisam ficar
mais alertas. Afinal, o poder de propa-
gação de mensagens de clientes insa-
tisfeitos ganhou força descomunal
com a internet. Não dá mais para
perder tempo. A necessidade de mo-
nitorar as opiniões dos consumidores
na web é latente.

A área de comunicação da Adidas,
por exemplo, acessa esses novos canais
de comunicação com os consumidores
para saber o que eles estão pensando
sobre os seus produtos. "As pessoas
sabem dos lançamentos antes mesmo
de chegarem ao Brasil, colocam ima-
gens desses produtos nos sites de rela-
cionamento antes das campanhas co-
meçarem a serem veiculadas aqui", diz
a gerente sênior de comunicação da
Adidas do Brasil, Thaya Marcondes.

O fato é curioso e positivo para a
empresa. Mas a executiva é clara quan-
do se refere às reclamações de clientes.
"A Adidas tem como política escutar
sempre os seus consumidores. Se há
uma crítica muito forte, eu mesmo res-
pondo ao cliente", ressalta. Thaya
conta que assim que a nova campanha
publicitária da companhia entrou no
ar, uma pessoa mandou um e-mail
para os sites da empresa - tanto o
brasileiro como o global - criticando a
campanha, em que as personagens fa-
lam em espanhol. A pessoa considerou
muito ofensiva a propaganda porque
não era falada em português. A própria
executiva respondeu ao cliente expli-

cando que a campanha era global e
estava sendo veiculada em todo o
mundo na língua espanhola, mesmo
em países de língua inglesa, francesa,
alemã etc. "Eu mesma procurei no
Orkut dele e ele também tinha co-
locado a reclamação lá. Não posso res-
ponder no Orkut porque a Adidas é
uma empresa. Mas assim tenho como
ver se o impacto foi geral ou um caso
isolado. No caso dele, um caso iso-
lado", explica Thaya. Cuidados com o
que acontece no mundo virtual pode
ajudar os administradores a evitar rea-
ções exageradas.

Segundo Thaya, responder aos
clientes no próprio Orkut é difícil,

Da política ao futebol
Não deixa de ser propaganda, mas a relação não

é de empresa com consumidor e, sim, de político
para eleitor. Com o objetivo de conquistar o apoio
do eleitorado jovem durante as eleições municipais
de 2004 em São Paulo, a candidata Soninha (PT)
usou os recursos que a internet oferecia. Fez um
site (www.soninha.com.br) e colocou todas as suas propostas políticas. Depois de
eleita, Soninha não aposentou o domínio que mantinha na internet. E fez dele um
portal de notícias sobre o mandato. No link Mandato Eletrônico, a vereadora
apresenta, de forma integral, todos os seus pronunciamentos na Câmara e
projetos de lei apresentados. Desde junho do ano passado, a vereadora mantém
um blog com a rotina.do gabinete e suas impressões pessoais. Semanalmente, os
cadastrados recebem uma newsletter com as principais novidades do período. O
site também tem agenda de festas, shows e eventos. O deputado federal Antônio
Carlos Pannunzio também tem um blog (http://deputadopannunzio.blog.terra.
com.br) no qual coloca sua opinião sobre os assuntos políticos.

já o MSN Spaces, da Microsoft, disponibiliza desde o início do ano a versão
em português do blog de Ronaldinho Gaúcho, jogador do Barcelona
(http://copa.br.msn.com). O conteúdo é escrito pelo próprio jogador e atualizado
semanalmente. Além de Ronaldinho Gaúcho, Xabi Alonso (Liverpool), Michael
Owen (NewCastle), Claude Makelele (Chelsea), Gianluigi Buffon (juventus), Edgar
Davids (Ajax) e Kevin Kuranyi (Schalke) escrevem sobre os bastidores do futebol

e comentam as atuações de suas
seleções em blogs criados no MSN
Spaces. Segundo dados da empresa, cerca
de 25 milhões de blogs foram criados no
mundo, com 78 milhões de usuários,
sendo cinco milhões no Brasil, que geram
mais de um bilhão de visitas por mês,
depois de apenas um ano de existência.
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pois o site não tem abertura publi-
citária. Já no portal de relacionamento
Beltrano, a empresa lança promoções
na comunidade da Adidas, e o filme
publicitário passa primeiro por lá.
"Não é nada grandioso, porque não
podemos invadir a privacidade de nos-
sos clientes, mas a Adidas está atenta e
ativa nessa relação", diz.

A Nike também considera esses
sites de extrema importância para o
marketing e o relacionamento da em-
presa com os clientes. Em parceria com
o Google, criou um canal exclusivo para
os fãs do futebol, o joga.com. Inspirado
no Orkut, cujo site permite que os usuá-
rios publiquem seus perfis e discutam
sobre futebol. Também como no Orkut,
aceita novos usuários apenas por convite
de quem já é membro. "A internet é um
elemento fortíssimo na nossa comuni-
cação e cada vez mais podemos estreitar
nossas relações com os clientes", afirma
a gerente de comunicação da marca,
Patrícia Chapcur.

A IBM conta hoje com cerca de
330 mil colaboradores, e um famoso ca-
so de sucesso em seus blogs. São mais
de três mil blogs internos. A IBM deve-
loperWorks é uma comunidade para
desenvolvedores que detém mais de 20
blogs voltados a uma diversidade de
assuntos para seu público-alvo, incluin-
do tecnologias emergentes, software
aberto, padrões de indústria, entre
outros. James Finn, vice-presidente de
comunicação da Big Blue, fez uma ou-
sada afirmação que já se tornou famosa:
"a versão 'blog business' no futuro será
tão importante quanto o e-mail é hoje".

Os próprios gerentes e diretores da
General Motors compartilham com o
público suas idéias e impressões no blog
Fastlane. E uma estratégia para criar
um laço de fidelização e fortalecer a
marca. Outras grandes empresas como
Procter & Gamble, Intel, Microsoft e
Ford também aderiram ao novo sistema
de comunicação.

Nos Estados Unidos, a esmagadora
maioria das empresas utiliza recursos
virtuais, como internet, extranet e intra-
net. Para o antropólogo Everardo Ro-
cha, para os norte-americanos a impor-
tância do que se é dito nesses sites é
muito maior, por não serem um povo de
cultura "brincalhona" como a do Brasil.
A Wal-Mart, por exemplo, comprou
todos os domínios negativos da empre-
sa. Sinal que a gigante está preocupada
e de olho na web.

As empresas de telefonia móvel, em
virtude dos conhecidos problemas apre-
sentados em seus modelos de atuação,
são alvos fáceis dos consumidores insa-
tisfeitos na web. Há comunidades no
Orkut que denunciam os "roubos de
créditos" que acontecem por meio de
clonagem, e que as empresas nada fa-
zem. Em relação aos sites de relaciona-
mento e blogs, a Claro declarou à Con-
sumidor Moderno que o relacionamento
da empresa é feito apenas pelos seus
próprios canais de comunicação. E que
atende todas as demandas dos clientes
que chegam por meio desses canais ou
por intermédio de órgãos como o
Procon ou Juizados Especiais Cíveis. A
Tim declarou que atende seus clientes
também pelos seus canais de comu-

nicação e que não realiza nenhuma ação
contrária a iniciativas de sites e blogs.

Abel Reis, da AgênciaClick, reforça
que não há nada pior do que negar esse
sistema. O executivo sugere elaborar
uma forma de premiação para estimular
o público interno a se "blogar", já que o
mundo corporativo faz parte dessa gran-
de bolha. "Os blogs vieram para ficar e
esse caminho não tem volta", completa.

Apesar da criação de blogs apresen-
tar fatores positivos para as empresas,
uma outra preocupação tomará tempo
dos gestores. Os departamentos de
marketing, relacionamento com cliente
e comunicação terão de atentar para o
conteúdo publicado por uma grande
quantidade de colaboradores. Afinal, o
lançamento de uma estratégia ou pro-
duto pode vazar antes do tempo ade-
quado se não houver integração dos
processos de interação com os diversos
públicos. Sem dúvida, em poucos anos,
mesmo no Brasil, estratégias voltadas
para movimentos de mercados como
esses estarão presentes nos planeja-
mentos de qualquer organização.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 104, p. 108-110, jun. 2006.




