
COM A INVASÃO DE BLOGS, fotologs e outras
ferramentas de interatividade é difícil controlar
quantas pessoas e, principalmente, o que elas
comentam sobre um produto ou serviço oferecido
por sua empresa. Se você é do time de curiosos,
com certeza já experimentou colocar o nome de
seu empreendimento no Google para ver no que
dá. Aí, aparece de tudo: o site institucional da

empresa, a inscrição em alguma licitação e, de-
pendendo do produto oferecido, muitos comentá-
rios em blogs. Alguns positivos, outros nem tan-
to. Muitas, vezes, você se depara com uma infini-
dade de reclamações que podem ajudá-lo a corri-
gir estratégias e a melhorar os produtos. Ou, en-
tão, encontra difamações que, sem dúvida, vão
manchar o nome e a reputação de seu negócio.



contar a dimensão que a mensagem ganha quando
repassada por e-mail" afirma Alessandra Lima, di-
retor de negócios da e.Life, que faz monitoração e
análise da comunicação boca-a-boca on-line. "Um
consumidor insatisfeito no mundo real fala mal da
empresa para até 11 pessoas. Na web, esse mesmo
consumidor pode atingir cerca de 220 pessoas."

Então, o que fazer? Não dá para evitar que escre-
vam sobre sua empresa. Mas dá para monitorar o
que sai. Assim, pode-se estudar o que fazer, seja
mexer no produto ou serviço, seja melhorar o aten-
dimento ou mesmo tomar medidas legais contra
quem falou mal injustamente. "Não há como fugir.
É fundamental monitorar sempre o que as pessoas
estão dizendo sobre sua marca ou empresa", afirma
Ivan Pinto, professor de pós-graduação em Comu-
nicação com o Mercado, da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM).

VARREDURA DIGITAL
Quem quer monitorar a própria marca pode fazê-

lo usando ferramentas gratuitas da internet, com-
prando softwares específicos para isso ou pagando
pelos serviços de uma consultoria especializada. To-
dos eles se propõem a acompanhar o que sai sobre
sua empresa em sites, comunidades virtuais, blogs e
podcasts, entre outros (veja as características e preços
nas fichas desta e da próxima página). As consultorias,
embora caras, se propõem a vasculhar milhares de
páginas do cyberespaço, sejam do Orkut, de blogs,
fóruns de discussões, YouTube, fotologs e salas de
bate-papo on-line. Além de vasculhar o mundo vir-
tual, elas também prometem orientar as mudanças
quanto à forma como os clientes devem enxergar
seus produtos ou serviços, se houver uma avaliação
negativa. "No caso dos softwares e das ferramentas
gratuitas da web, fazer a busca é uma tarefa árdua e
cabe a você definir que estratégias serão tomadas",
afirma Pinto, da ESPM. "Já no caso das consultorias,
elas analisam quais fontes são mais relevantes, seu
alcance e seu teor."

Empresas como e.Life, Imagem Corporativa e Patrí-
cia Peck Pinheiro Advogados realizam trabalho de bus-
ca e podem cobrar de R$ 1.500 a R$ 8.000, dependendo
do volume de dados pesquisados. Eles procuram por
fontes mais relevantes, analisam a variação dos comen-
tários no tempo, seu alcance e o seu teor. Outro quesito
avaliado é a popularidade de blogs e de comunidades,
com maior ou menor número de membros (como as
clássicas "Eu Odeio a Marca Tal" que infestam o

Textos na internet têm um alcance amplo. "Sem



Orkut). Além disso, as empresas medem a
influência dos blogueiros ou dos criadores
das comunidades (o tamanho da rede de
amigos dos interlocutores). "Isso pode in-
fluenciar o alcance do boca-a-boca digital,
seja ele positivo ou negativo", afirma Ciro
Dias Reis, presidente da Imagem Corporati-
va. As empresas verificam, também, o núme-
ro total de comentários associados como res-
posta a tópicos (no caso do Orkut) ou de
posts (blogs). Quanto mais se escreve sobre
um assunto, maior é a repercussão e, em con-
seqüência, maior o interesse por aquele tema.

Para Patrícia Peck, proprietária de uma
das empresas que oferecem monitora-
mento de marca e advogada de direito di-
gital, a maioria das observações documen-
tadas na web acaba sendo reflexo de pro-
blemas que estão ocorrendo e envolvem a
empresa. Os comentários podem, por
exemplo, refletir novas formas de uso de
determinado produto. Ou apontar proble-
mas a serem resolvidos, como logística,
atendimento, embalagem ou desenvolvi-
mento de produto. "A análise do que está
em domínios digitais é importante para as
estratégias de ação no mundo virtual, mas
também no real", afirma ela.

A pesquisa pode revelar, também, o
uso indevido da marca da empresa, a fal-
sificação da marca e de seus produtos.
"Isso pode mexer com a credibilidade da
empresa e a confiança de seus clientes
em relação a ela", afirma Patrícia. Para ca-
sos assim, é bom tomar providências ju-
rídicas para evitar danos ainda maiores.
Patrícia dá um exemplo: caso haja uma

crítica que possa denegrir a imagem da
empresa pesquisada, é possível primeiro
retirar o link do ar e depois até processar
quem o escreveu por difamação.

COMENTÁRIOS DE CLIENTES
Quando a construtora Tecnisa, de São Pau-

lo, resolveu investir em um novo nicho de
atuação, a comunidade gay, encontrou alguns
comentários negativos em vários blogs. "Nos
acusaram de fazer um golpe de marketing",
afirma Romeo Bussarello, diretor da empresa.
"Alguns não conseguiam enxergar que estáva-
mos atendendo um público carente dos servi-
ços que nós poderíamos oferecer."

Bussarello diz que só se deu conta desses
comentários depois que a empresa começou
a fazer o monitoramento de marca pela in-
ternet. No ano passado, a Tecnisa investiu
R$ 6.000 para fazer esse levantamento e o
diagnóstico do que poderia ser mudado. Em
função disso, montou um blog para falar so-
bre os serviços oferecidos, explicar algumas
questões, como o uso de FGTS para a compra
de um imóvel e, principalmente, estreitar a
relação com seus clientes. "A idéia era ter um
espaço para comentários e reclamações dos
clientes. E todos são respondidos em menos
de 24 horas", afirma o diretor".

De acordo com Bussarello, todos os escri-
tos relevantes encontrados em outros meios
são reproduzidos e respondidos no blog da
construtora. "O pior erro das empresas é
tentar colocar gente para falar bem", diz. Ele
explica que a regra principal para qualquer ação
desse tipo é a transparência. "E ficar atento a
tudo o que estão falando de sua empresa."
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