


QUE TEM A VER UMA EM-

PRESA DO SEGMENTO DA

CONSTRUÇÃO CIVIL, ESPE-

CIALISTA EM DESENVOLVI-

MENTO DE PROJETOS, ALICERCES, VIGAS E

CIMENTO, ELEMENTOS PARA LÁ DE CONCRE-

TOS, COM O MUNDO VIRTUAL DA INTERNET?

Tudo. Há cinco anos a construtora Tec-
nisa ergueu os primeiros degraus para
sua entrada na web. Em 2002, lançou na
rede o web site da empresa para divulgar
os empreendimentos imobiliários e a
partir de então não parou mais. Em
2005, o site foi restaurado para dar espa-
ço às inovações na área de comunicação
e marketing e inclusão de novos ele-
mentos. Um ano depois da renovação,
mais novidades. Foram incorporados ao
site o blog corporativo, uma área para
podcasts e uma acadêmica, que traz
cases. Na ocasião a empresa iniciou a
divulgação de vídeos institucionais pelo
YouTube e entrou para valer no Flickr
(site de fotos) e no Second Life. Hoje, o
blog recebe 22 mil visitas por mês e
ainda aparece entre os primeiros nos
sites de busca. "Quando o Google faz a
varredura na internet direciona para o
blog porque no entender dele o blog é
um site relevante", conta Romeo Busa-
rello, diretor de marketing da Tecnisa.

Segundo o executivo, os visitantes
são clientes, investidores, vizinhos dos
empreendimentos, blogueiros e univer-
sitários. O canal permite a comunicação
direta com o público de interesse da
construtora. "Por meio do blog nos rela-
cionamos com a vizinhança e tomamos
providências necessárias nas obras, sobre
barulho etc. Com os clientes falamos
dos empreendimentos e tiramos dúvi-
das. Como somos uma empresa de
capital aberto, também tem muito
investidor querendo resposta da área de
relações com investidores", explica. Para
não perder o foco, o diretor de marke-
ting afirma que se procura sempre falar
de assuntos que tenham relação com o
negócio da Tecnisa. O blog é atualizado
pela equipe de marketing e por um
jornalista contratado, e são publicados
três posts semanais pela empresa. As
respostas aos comentários gerados são
retornadas em até 48 horas da pu-

blicação. Enquanto alguns temas não
trazem comentário algum, outros ga-
rantem bastante repercussão, como é o
caso do post Como usar o FGTS na
compra de imóvel. Postado pela cons-
trutora em agosto de 2006, chegou a
gerar 1.117 comentários. "E impressio-
nante como as pessoas lêem e intera-
gem. Um vez, para nos certificarmos se
havia leitura, publicamos um post com
muitos erros de português e recebemos
vários comentários alertando para o fato
de as palavras estarem escritas erradas.
Nós apagamos o post e mandamos e-
mail agradecendo a quem havia nos
alertado", revela.

Como o interesse do público não é
apenas pela aquisição de um imóvel, as
visitas ao blog também deixam as
portas abertas para a reclamação de
clientes insatisfeitos com as obras e em-
preendimentos. "Nós também erramos.
Mas sempre nos colocamos à dispo-
sição do cliente. Nós respondemos a
todos os comentários. Acho que os
erros que acontecem e são potenciali-
zados no blog só ajudam a empresa a
melhorar", ressalta. Segundo o execu-
tivo, cada vez que uma área é men-
cionada no blog, o post é encaminhado
à área competente para que, dessa

forma, os processos internos sejam
aperfeiçoados. "É um trabalho de muita
transparência que não é para qualquer
empresa. O blog é lindo, maravilhoso, é
ferramenta de construção de marca,
mas se a empresa é turva e não tem uma
relação clara com os clientes fica
complicado. Você tem de ter certeza se
quer utilizar esse tipo de instrumento e
ter gente preparada para responder aos
posts, que são muitos", comenta.

Além dessas inovações, para se
aproximar do público da internet a
construtora estendeu o horário de aten-
dimento da equipe de corretores on-line
até meia-noite. A estratégia de comuni-
cação e de relacionamento com o cliente
tem gerado bons frutos. De acordo com
Busarello, as vendas pela rede foram
responsáveis por 27% do faturamento
em 2007. "E não são somente investido-
res de fora. São brasileiros que conver-
sam com os corretores on-line para es-
clarecer suas dúvidas e saber detalhes do
imóvel. E só depois de algum tempo
que esse cliente vai até o ponto-de-ven-
da e fecha o negócio. É interessante isso,
tem muito empreendimento que nem
adianta ir ver no começo porque só tem
buracos e estacas, então o cliente prefere
acompanhar a obra pelo site", explica.



REDES SOCIAIS
Para acompanhar o ritmo e as cons-

tantes investidas desse público cada vez
mais informatizado, a tecnologia tem
possibilitado mudanças de atitude tanto
no consumidor como nas empresas.
Percebendo a importância das redes
sociais on-line e sabendo que o cliente
nem sempre procura apenas os canais de
comunicação da empresa para expressar
sua insatisfação ou contentamento, o O
Boticário decidiu acompanhar de perto
os comentários sobre a marca e seus
produtos em blogs e comunidades
sociais, como o Orkut. "Mais do que
inovar, precisamos ser ágeis, confiáveis,
flexíveis e entender as necessidades dos
nossos clientes. É a busca continua de
agregação de valor ao negócio", declara
Ana Júlia Baumel, coordenadora da área
relacionamento com o cliente do Bo-
ticário. "Essas redes se tornam estraté-
gicas para nosso negócio, nos projetos
que desenvolvemos, utilizando esses
canais como uma fonte riquíssima de
informação", reforça.

Segundo ela, trata-se de uma mu-
dança cultural a partir de uma plata-
forma nova de tecnologia. O papel atual
das redes é uma forma de participar do
ciclo de vida de produtos e processos.
"Se eu estiver conectada aos meus clien-
tes e tiver a capacidade de manter os
procedimentos com a qualidade exigida
por eles, que agora estão em rede e, se,
conseguir inovar para atender as suas
demandas, isso será uma ferramenta
consolidada para atuar no mercado
presente e futuro. Entendemos que
houve o tempo em que precisávamos
somente atender o cliente bem. Hoje, o
O Boticário conhece, satisfaz e os deixa
cada vez mais apaixonados pela marca",
destaca a coordenadora.

A estratégia de tomar o consumidor
enamorado é conhecido no marketing
como e-branding. Trata-se do processo
de construção de uma marca na inter-
net. O branding tem como objetivo fa-
zer com que as pessoas associem positi-
vamente um produto com determinada
marca, enfatizando a satisfação do cli-
ente ao adquiri-lo. Para Ana Júlia, com

a web 2.0 o consumidor ganhou mais
poder. Hoje, ele pode levar um produto
ou serviço ao sucesso ou ao fracasso com
um comentário no blog ou com um
elogio ou crítica no Orkut. Baumel afir-
ma que, melhor que gerir uma crise, é
desenvolver ações preventivas, como
trabalhar o relacionamento com trans-
parência e considerar a opinião dos vá-
rios públicos. "A empresa precisa dialo-
gar com seus clientes e estar aberta para
essas vozes que vêm de fora. O cliente
hoje tem de ser visto como uma espécie
de co-produtor. A velha conhecida opi-
nião pública cede à vez para o saber pú-
blico. E o ambiente virtual propicia o re-
lacionamento mais estreito e direcio-
nado", diz. Para ela, a voz da empresa se
mostra pelos centros de relacionamento,
nos processos de relações públicas, nas
campanhas publicitárias, e por meio dos
jornalistas. Nesse sentido, um post em
um blog ou um comentário numa rede
social pode ter tanta importância quan-
to essa voz institucional ou pública. E a
mídia gerada pelo consumidor. "Diante
disso, procuramos buscar o feedback
desses clientes e reagir proativamente de
forma assertiva. Não se trata mais de
criar um discurso ou de unificar uma
mensagem, mas de estimular as pessoas
a falar bem de você".

PROTAGONISMO
Outra empresa que está aproveitan-

do o espaço da internet para a comuni-
cação com os consumidores é o Carre-
four. Em fevereiro lançou a campanha e
o site "Eu uso a Cuca", numa referência
de que o consumidor usa a cabeça para
fazer compras na rede de supermerca-
dos. Na página da internet, Cuca é a
sigla de "Consumidores Unidos Carre-
four". "Tínhamos percebido que o vare-
jo quer ensinar o consumidor onde ele
deve comprar. Por meio de pesquisas
descobrimos que ele já sabe onde é me-
lhor comprar. Então colocamos o con-
sumidor como protagonista da cam-
panha", conta Rodrigo Lacerda, diretor
de marketing da empresa. Os Cucas
eleitos para participar da campanha são
clientes antigos, escolhidos entre os que

mais interagiram com o site nos últimos
anos, e que ligaram para a central de
atendimento para elogiar, reclamar ou
dar sugestões. "Fizemos um filtro e es-
colhemos quem melhor poderia nos
ajudar", explica. Segundo Lacerda, em
12 dias de campanha o site já obteve
mais de cem mil acessos. Além de dicas
sobre conservação e utilização de pro-
dutos postados pelos próprios internau-
tas, há espaço para vídeos, Código de
Defesa do Consumidor e os Manda-
mentos do Cuca. Neles, o consumidor
obtém esclarecimentos sobre como
fazer uma compra melhor, comparando
preços, exigindo nota fiscal, procurando
produtos de qualidade, preferindo em-
presas socialmente responsáveis e exi-
gindo seus direitos. "Fazer a Cuca sig-
nifica fazer uma compra inteligente,



independentemente de ser no Carre-
four ou em outro supermercado", diz.
"Essa relação com o consumidor tem
nos ajudado a entregar produtos e ser-
viços de forma concreta e com quali-
dade. Não é uma campanha, é uma no-
va forma de nos relacionarmos com o
cliente", fala.

O relacionamento também é feito
pelo blog Cuca. Lá há comentários de
donas de casa, internautas e clientes
das mais variadas idades, como é o
caso de uma menina de nove anos que
escreve em nome da mãe. "E um re-
torno impressionante de participação.
Eu acho o máximo. Esse é o nosso
consumidor do futuro e nosso consul-
tor do presente. Uma criança de nove
anos já vai à loja, já consome, e tem
condições de nos ajudar", destaca. Os
posts publicados têm temas variados,
como fila no caixa, peixe e produtos
perecíveis. "O Carrefour estimula al-
guns temas, outros vêm de forma inde-
pendente e isso nós dá um ótimo ter-
mômetro para sabermos o que eles
gostam e sobre o que reclamam", reve-
la o executivo. "É muito cedo para ava-
liar, mas percebemos que alguns as-
suntos são bastante discutidos, como a
questão da fila, do sortimento dos pro-
dutos, o interesse de receitas de uma
forma geral", conta.

Lacerda afirma que a equipe está
muito envolvida no trabalho com o site
e na resposta aos posts. "E um trabalho
muito gostoso. Quando nos colocamos
de forma transparente, o nível de exi-
gência aumenta, mas a equipe interna
abraçou o trabalho e temos conseguido
um retorno bastante bom. Também te-
mos contado com o apoio dos fornece-
dores que estão ajustando o processo de
entrega de produtos com qualidade e
respeitando os prazos2, diz.

ENCONTRO
"Fazer branding é um desafio para

as empresas. Principalmente nos dias
atuais, pois se antigamente nós tínha-
mos uma forma unilateral de construção
da marca, hoje não é mais assim que
funciona. Os contatos entre as marcas e

JOÃO CIACO, DA FIAT: Os CONTATOS ENTRE AS
MARCAS í O CONSUMIDOR SE MULTIPLICARAM

o consumidor se multiplicaram. Agora
precisamos estudar e ter instrumentais
maiores para lidar com eles", reforça
João Ciaco, diretor de publicidade e
marketing de relacionamento da Fiat.

Para ele, isso pressupõe conhecer o
cliente em profundidade, pois o rela-
cionamento como era feito antes não é
mais suficiente. "E preciso mapear os
pontos de encontro com o consumi-
dor, seja na internet, no SAC, nos con-
tatos nos quais a marca não se faz
presente, nos blogs, nas comunidades.
O CRM precisa se expandir muito
mais", aconselha.

Ciaco aponta para a necessidade de
desestruturar os planos de mídia, mas
ser efetivo para chegar ao consumidor
pelo meio em que ele elege ser contata-
do, no tempo em que ele está disposto e
com a relevância que ele quer. Segundo
o diretor, a Fiat hoje evolui no sentido
de entender as várias ferramentas utili-
zadas pelo consumidor. "Significa que
eu tenho o mesmo cliente, em vários

canais. Ele é um quando está na internet
e quer ver um tipo de mensagem e se
comunicar comigo. E outro quando as-
siste com sua família a uma propaganda
da Fiat em casa, e é outro quando vê a
Fiat no jornal on-line, no trabalho. To-
dos esses vínculos fazem consumidores
diferentes", exemplifica.

Em relação à diversidade de canais e
perfis, o executivo aposta na segmenta-
ção. "Temos processos de segmentação
porque não dá mais para entender o
mercado de automóveis pela indústria
automobilística e, sim, pelo desejo do
consumidor", conta.

A idéia é segmentar as mídias para
abarcar mais do que os meios tradicio-
nais. "Os meios de massa ainda são
muito utilizados, e são eficazes, mas eles
não dão mais conta de fazer tudo. E
preciso buscar meios alternativos e
estabelecer contato por meio deles. A
questão do conteúdo é muito impor-
tante. Temos de responder a perguntas
do tipo: como construo conteúdos que
tenham relevância para esse consumi-
dor? Tenho falado segundo os interesses
dele?", questiona.

Um exemplo disso foi o lançamento
do Fiat Punto, para o qual foram usados
60 meios diferentes para se chegar ao
consumidor. "Primeiro tivemos o lança-
mento mobile e por uma semana o cli-
ente recebeu informações pelo celular.
Esse público é ligado às questões tecno-
lógicas e o perfil admitia esse tipo de co-
municação" conta. Foram desenvolvidas
300 peças distintas no lançamento da
internet para atingir os múltiplos perfis.
"Alguns querem ver o lançamento pelo
banner, outros querem ver dentro de
uma comunidade, outros querem falar
diretamente conosco", diz. "Precisamos
falar das mais variadas formas, é o caso
do Fiat Fashion Innovation Attitude,
parceria da Fiat com o São Paulo Fas-
hion Week, que este ano levou as ino-
vações do Punto para o público jovem
do evento. Ao mesmo tempo, falamos
com o pessoal que gosta de futebol. Fi-
camos trafegando entre esses extremos",
revela Ciaco. E... este é o mundo do
consumidor 2.0. :-m
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 13, n. 123, p. 24-28, mar. 2008.




