
E NOVAS MÍDIAS: QUEM AINDA
ESTÁ LÁ, UM DIA ESTARÁ
am estratégias de marketing em redes sociais, sites de vídeo e mundos virtuais. Esse tipo
é considerada essencial para contato com clientes e divulgação, mas precisa de ajuda da TI

vida de diretores de marketing já foi
mais fácil. É verdade que todos os car-
gos passam por transformações nesse

mundo cheio de oportunidades de comunicação
e consumidores se interligando em comunida-
des, mas nenhum outro executivo está tão cer-
cado de novas decisões em cima das transforma-
ções causadas pela tecnologia e a internet. Já se
foi o tempo das fórmulas de sucesso garantido.
O lema atual é conhecer tudo, experimentar tu-
do e ainda cuidar para que nada saia errado.

Veja o caso do diretor de marketing da Fiat,
João Batista Ciaco. Ele é um executivo em sinto-
nia com o mundo atual. Além de gerir os inves-
timentos comuns de publicidade no Brasil, ele
tem um blog sobre semiótica e costuma direcio-
nar as estratégias modernas de marketing da
marca, como vídeos virais noYouTube, ações no
mundo virtual Second Life, pesquisa sobre con-
sumidores em redes sociais como o Orkut, entre
outras tantas formas de comunicação que surgi-

ram com a explosão da internet social nos últi-
mos anos. Qualquer conversa sobre Web 2.0 com
ele é uma aula agradável de como a tecnologia
permeia nossas vidas.

Mesmo assim, ele não sabe o que fazer com
duas novidades que acabam de entrar na sua
agenda, o serviço de vídeo on-demand Joost e o
microblog Twitter (esse último, inclusive, Ciaco
conheceu e se interessou apenas depois de co-
mentado pela reportagem do COMPUTER-
WORLD) ."Há 15 anos havia uma fórmula de su-
cesso, bastava um comercial de um minuto no
principal telejonal e uma página dupla na maior
revista semanal e o retorno era garantido. Hoje,
não existe equação assim e temos de conhecer
todas essas novidades", analisa.

Outro executivo que passa pelo mesmo dile-
ma é o diretor de marketing da construtora Tec-
nisa, Romeo Busarello. A empresa pode se con-
siderar decana no aproveitamento da Web 2.0 co-
mo comunicação e marketing. O blog corporati-

vo existe há um ano e meio, o Second Life ren-
deu leads de vendas, o álbum público de fotos
Hickr ajuda no trabalho de corretores, a publica-
ção de podcasts é constante, há uma sólida estra-
tégia de busca orgânica e links patrocinados em
diversos buscadores on-line, entre outras coisas.

Cerca de 25% do faturamento de 600 milhões
de reais anuais da empresa vêm de contatos fei-
tos pela internet. Recentemente, um empreen-
dimento de mais de 400 unidades teve 102 ven-
das iniciadas em instrumentos on-line. Mesmo
assim, confessa que não há bússola que ajude
com tantas novidades surgindo. "Olho para o
Twitter e o Joost e sei que há algo para fazer por
lá, mas não temos nada planejado", comenta.

Se o leitor sabe o que esses destacados ho-
mens de negócio enfrentam nesses dilemas diá-
rios sobre a Web 2.0, parabéns. Se não faz a me-
nor idéia do que é essa lista de sites e serviços
comentada acima, corra para conhecer. Existe
um real risco de marcas e profissionais serem re-
legados a segundo plano se não sabem se por-
tar no mundo das novas mídias.

Um estudo da consultoria e-Marketer mostra
que o marketing nessas novidades on-line se
tornará essencial para alcançar os futuros consu-
midores. Crianças e jovens americanos come-
çam a gastar mais tempo e dar mais valor a sites
como o Second Life. O público entre três e 11
anos que acessa a internet pelo menos uma vez
por mês já soma 41,5% dos americanos. Desses,
os que utilizaram mundos virtuais chegam a
24%. São 34,3 milhões de crianças e jovens que
já sabem interagir em ambientes assim. A con-
sultoria estima que em 2011 haverá 53% desse
público freqüentando mundos virtuais.

IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO

A coordenadora da pesquisa, Debra Aho Wil-
liamson, alerta para a riqueza de interação que
as crianças de hoje estarão fazendo nesse futuro
próximo. Segundo ela, esses consumidores estão
crescendo com mais habilidade do que fazer
amizades e jogar on-line: eles sabem interagir
com marcas e fazem compras com naturalidade.
E esse cenário tem se tornado comum em países
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Já existem pelo menos 40 sites no estilo do
Second Life e muitos se dedicam a criar uma pla-
taforma para que empresas aproveitem essa on-
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Trabalho para a área de TI

Na convergência entre tecnologia e
marketing deverá haver maior cobrança
pela estabilidade do sistema conforme
mostra a experiência de empresas
pioneiras no uso de novas mídias

Com tantas novas mídias surgindo em um
ambiente moldado pela tecnologia, como a
internet e as redes de telecomunicações, fica
cada vez mais comum ver gestores de TI ao
lado de diretores de marketing na hora de de-
cidir investi me n tos e estratégia s. A participa-
ção da área técnica é essencial, mas está lon-
ge do seu papel em uma implantação de ERP
ou da decisão sobre aplicativos corporativos.

"Um dos papéis cruciais é cuidar para que
o blog ou qualquer dessas inic iat ivas se
mantenham intactas. Não há nada pior do
que o internauta ver um site desses fora do
ar", destaca o gerente de e-business da Tec-
nisa Denílson Novelli. Após toda a experiên-
cia on-line da construtora, apenas agora há
a necessidade de novas compras. Mesmo as-
sim, elas estarão restritas a um novo arma-
zenamento externo que passará de 8oGb
para jooGbenova capacidade de tráfego, de
320 Gb para 66o Gb.

As empresas que adotam blogs e pod-
casts costumam abrigá-los na própria infra-
estrutura de TI, mas há a possibilidade de
manter serviços fora. Se a decisão for por
torná-los internos, eles consomem uma par-
te mínima dos recursos. No caso de mundos
virtuais, os fornecedores se comprometem
a cuidar de tudo, geralmente de graça, bas-
tando à empresa usuária gerenciar sua par-
ticipação por lá. A construção de paisagens,
prédios e avatares pode ficar por conta de
uma agência especializada que cobra entre
20 mil e 100 mil reais pelo trabalho.Os ví-
deos virais têm somente o custo da produ-
ção, que pode ser bem amadora. O host em
sites como o YouTube é gratuito e os pró-
prios internautas cuidam de transformar is-
so em um sucesso de audiência.

"O grande desafio nisso tudo é de cultu-
ra de comunicação e estratégia", aponta o
Chief Technology Officer da Neoris, empre-
sa de consultoria global e outsourcing, Lio-
nel Carrasco. Escolher a melhor tecnologia
para a infra-estrutura já existente e tornar
essa comunicação disponível é o papel da
área de TI, de acordo com o especial ista. O
ambiente é conhecido, a web, o veículo tam-
bém, o browser, e os servidores de aplicati-
vos são comuns. Portanto, não há grandes
dificuldades nessa área.

"As questões ganham relevância quando
o gestor de TI cuida da segurança dos dados
e da disponibilidade", diz. Quando a estraté-
gia é voltada ao público interno, não pode
haver invasão ou vazamento dessas infor-
mações. Se o objetivo é com o consumidor
externo, a disponibilidade e a captação de
dados para os sistemas internos é o mais im-
portante a fazer. "Em caso de dúvidas nos
procedimentos, é melhor conhecer como
outras empresas fazem isso, fazer um
benchmarking", aconselha Carrasco. No ca-
so de inovações em produtos, os conselhos
são os mesmos. (GPJ)

da, como o ActiveWorlds e o ProtonMedia. Há
inclusive softwares que fazem a construção de
eventos e criam reuniões virtuais, como o Unis-
fair Virtual Event e o Qwaq.

Outro trabalho da empresa, cruzando dados
de duas pesquisas, uma recente da Bridge Ra-
tings e outra antiga da University of Massachu-
setts, feita há 10 anos, mostra a força do boca-
a-boca na internet. As pessoas estão deixando
de confiar na opinião da mídia tradicional (jor-
nais e revistas, principalmente) e estão acredi-
tando mais em" estranhos que mostram ter ex-
periência com o assunto". Os índices de credi-
bilidade praticamente se inverteram, passando
de 8,1 para 6,1 no primeiro caso, e saindo de
4,2 para atingir 7,9 no segundo.

Entre esses influenciadores os mais fortes
são os blogs. Não é a toa que as empresas têm
sido seduzidas por essa ferramenta. "Eles são
mais amplos, consolidados e dão um armais sé-
rio à estratégia", ensina o consultor de empre-
sas, especialista em web e autor do livro Blog
Corporativo, Fábio Cipriani.

O uso desses publicadores de conteúdo é
amplo. O daTecnisa, por exemplo, começou co-
mo forma de divulgar notícias relevantes da
empresa. Com o passar do tempo, se tornou um
novo canal para a área de atendimento e com o
a oferta pública de ações no Novo Mercado da
Bovespa, no início de 2007, virou um meio de
contato direto com a área de relações com o in-
vestidor. "O blog é uma vitrine, se a empresa

não tem transparência não adianta entrar nis-
so. E, se tem, é bom ficar preparada para lidar
com a opinião contrária e responder sempre os
comentários postados", ensina.

O mundo das novas mídias é assim, cheio
de oportunidades e desafios."É preciso separar
o'ser fácil'do'ser adequado'e pensar no valor
a agregar", ensina o consultor Fábio Cipriani.
Entretanto, não se pode deixar de lado essa
transformação. "Ninguém ia imaginar que um
carro seria uma plataforma de convergência há
alguns anos ou que existiria o Joost e Twitter.
Hoje eu preciso pensar nisso para o Punto e
outros modelos", destaca o diretor de Marke-
ting da Fiat, João Ciaco.

O modelo Punto, recém lançado, é o primei-
ro resultado do projeto Blue&Me, uma parceria
com a Microsoft. O carro tem Windows Mobi-
le e é capaz de receber e-mails e ler os textos
para o motorista, por meio de um software de
sintetização de voz. Há também entrada USB,
conexões bluetooth com devices diversos e
busca avançada no GPS. "Não dá para'dormir
no ponto', tudo é diferente do que há alguns
anos. Quem não incorporar essas novidades na
estratégia de marketing e de produtos, vai ter
dificuldades", aponta. (Gilberto PavoniJúnior, es-
pecial para o COMPUTERWORLD)
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