
Com a necessidade de descortinar e incorpo-
rar os anseios e expectativas do consumidor 2.0, o
marketing fica cada vez mais ligado e conectado
à área do relacionamento com clientes - a única
no seio corporativo capacitada a interagir e dialo-
gar com os consumidores em tempo real. Apesar
do desafio, as vantagens são diversas pelo forneci-
mento de uma mensagem mais eficiente, pela oti-
mização do lançamento de novos produtos (o
SAC pode exercer um papel de termômetro para
avaliar as primeiras impressões), na otimização
dos mecanismos de busca para informações de
compras, nas decisões sobre as informações que
impactam positivamente o consumidor na web
para a melhoria do serviço aos clientes e perfor-
mance do produto e iniciativas comerciais.

A área de serviços ao cliente tem ficado muito
vulnerável na web quando colocada em contato
direto com o consumidor 2.0, que não se furta a
adjetivar a experiência, demandar ações corretivas
e propagar a sua insatisfação de forma viral. Um
SAC eficiente e responsável torna-se um aval de
qualidade e credibilidade das corporações antena-
das com os novos tempos.

E imperioso transmitir, de forma consistente,
a integridade da empresa de forma transparente,
real e sem rodeios. Nessa nova era, não se ad-
mitem posturas arrogantes, insensíveis ou empre-
sas prepotentes. Ao contrário, as empresas devem
cada vez mais incorporar e valorizar seus aspectos
humanos, mostrando empatia com o consumidor,
tendo vontade para o diálogo, admitindo as falhas
com humildade, provendo respostas às manifes-
tações e operando de forma interativa.

Na busca pelo melhor formato para se co-
nectar ao consumidor, a integração total do SAC
com o marketing propiciará uma imersão para o
conhecimento sobre o real comportamento do
consumidor, suas reações e demandas, o compar-
tilhamento e aprendizado dos testemunhais dos
consumidores, a produção integrada de campa-
nhas de TV e on-line, relatórios e diagnósticos
conjuntos sobre suas reações, monitoramento em



tempo real e, finalmente, o desenho de
uma estratégia 2.0 para alinhamento das
ações conjuntas dos departamentos.

O consumidor é valorizado pela sua
empresa? No discurso ou na prática? O
que faz o consumidor se sentir impor-
tante no relacionamento com a empresa?
Ele é convidado para dar sua opinião,
participar, criar? Existe algum incentivo
para a criação de comunidades de
consumidores? Como a empresa gerencia
os pontos de contato viral com seus
consumidores e por quais mídias?

As respostas a essas perguntas forne-
cem um quadro claro sobre a distância
que separa as empresas de seu consumi-
dor, cada vez mais moderno, plugado,
irascível e impaciente. Se os canais de
contatos utilizados atualmente se
limitam a carta, fax, telefone, e-mail e
até chat, prepare-se para reinventar e
recriar o SAC baseado no vídeo, para
gerenciar e incorporar os contatos via
texto, foto, links, blogs, vídeos e o que
mais vier como fruto das ferramentas

multimídia criadas noite e dia pelos nerds
do Vale do Silício.

Não é mais possível postergar as
ações para inovação no relacionamento
com os consumidores. O jogo e suas re-
gras já mudaram. E hora de promover o
engajamento do SAC e marketing e do
consumidor com a empresa. O poder da
mídia se encontra literalmente nas mãos
dos chamados influenciadores, que pro-
pagam suas impressões de forma viral. O
relacionamento franco, transparente e em
tempo real, é o nome central da estratégia
de negócios das empresas, devendo
envolver desde as relações com investido-
res até as diferentes comunidades na in-
ternet. Não dá para vislumbrar algum
horizonte promissor para as empresas
que continuarem deitadas em sua onipo-
tência esplêndida.

Concluímos que, com a mudança do
perfil de audiência, urgem-se mudanças
nas empresas para se adequar ao novo
comportamento do consumidor em
todos os canais que ele se expressa. A voz

do consumidor é cada vez mais poderosa
e se faz ouvir de diversas maneiras, en-
quanto as empresas não estão se engajan-
do nessa conversação.

O desafio para o marketing é imi-
nente. Como não tem experiência para o
diálogo individual, deve, então, procurar
socorro no SAC, com a responsabilidade
de "construírem conjuntamente as estraté-
gias de relacionamentos de longo prazo.
Ó prêmio para essa estratégia virá pela
lealdade do cliente.

Para tanto, estratégias de relaciona-
mento não podem mais ser classificadas
como atividade de custo e, sim, investi-
mento. Os profissionais de relaciona-
mento apresentam o potencial necessário
para ocupar o centro de novo diálogo e
interatividade com o cqnsumidor 2.0. E
os SACs, literalmente, deverão dominar
todo o espaço das comunidades on-line,
no futuro próximo.

A bola está com as empresas para de-
cidir se serão líderes ou se serão lideradas.
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