




A diversificação de conteúdos nos por-
tais, fóruns, blogs e redes sociais, e as no-
vas formas de distribuição por áudio (pod-
casts) e vídeo (videocasts), somadas à
possibilidade de interação e compar-
tilhamento não só de informações, mas
de fotos, músicas e outros arquivos, tra-
duz o significado da segunda geração
World Wide Web, ou simplesmente
web 2.0. Nesse novo panorama, não só
as empresas têm presença maciça na rede,
mas também seus clientes. Muito mais
do que isso, os consumidores têm supe-
rado as companhias no uso da internet
tanto do ponto de vista de domínio das
ferramentas disponíveis quanto na uti-
lização da rede em benefício próprio.

Consumidor esse que não deixa de
dar sua opinião. O número de blogs cres-
ceu significativamente nos últimos anos.
Nesse espaço opinativo, clientes e con-
sumidores dos mais variados nichos ex-
pressam, com veemência, a preferência
ou repulsa por uma marca ou empresa,
influenciando assim outras tantas pessoas.

Para se ter uma idéia dessa influên-
cia, segundo dados do Technorati, siste-
ma de busca de blogs, estão indexados
112 milhões de blogs no mundo virtual.
Diariamente são criados 120 mil blogs,
sem contar os não-indexados, perten-
centes às redes sociais. É muita gente se
comunicando e fazendo barulho. Já não
dá mais para ignorar essa realidade. "As
companhias perderam o monopólio da
comunicação com o consumidor. Isso
representa um desafio e vai exigir das

empresas uma dispo-
sição para o diálogo,
não apenas para o dis-
curso", esclarece Mar-

celo Coutinho, diretor
de análise de mercado

do Ibope Inteligência.

O diretor afirma que o grande erro
das organizações é achar que as pessoas
vão investir tempo e conhecimento pa-
ra falar delas. "Se você vai desenvolver
alguma ação nas redes sociais e digitais
não pense que as pessoas irão falar so-
bre o que você quiser. Uma idéia é mos-
trar o que o consumo do seu produto ou
da sua marca pode fazer. Ou como a sua
marca afeta o consumidor",
explica.

Mas as empresas ainda
caminham corn dificuldade pa-
ra lidar com essa nova geração
de consumidores 2.0. Prova disso
é a quantidade de empresas que
declinaram o convite para participar
desta pauta por acreditarem que ainda
não estão preparadas para interagir
com esse consumidor. Por outro lado,
o grande escalão de muitas outras, mes-
mo que ainda com ações incipientes,
topou o desafio de falar sobre as ferra-
mentas que as empresas que represen-
tam estão usando para atender o con-
sumidor 2.0 e de como estão treinando
toda a equipe, do atendimento à pre-
sidência, para lidar com a geração 2.0.

NA PRÁTICA

As empresas estão conscientes
dessa necessidade e algumas têrn in-
vestido fortemente nos canais digitais
com o objetivo de se relacionar me-
lhor corn os clientes. Em vez de com-
petir com o usuário, a rede americana
CNN lança este mês o iReport.com,
um site de conteúdo gerado por quem
o acessa, sem filtros e edição, criado
para que pessoas possam disponibili-
zar, compartilhar e discutir notícias
uns com os outros. O site vai oferecer
aos usuários um fórum aberto e um
menu de ferramentas que facilitará o

upload de conteúdo e o intercâmbio
dentro da comunidade.

Atualmente disponível no http://
beta.ireport.com, o site é uma evolução
da iniciativa do canal iReport, lançado
em agosto de 2006, que recebeu quase
cem mil arquivos de vídeo, imagem e
texto no CNN.corn. Muitas das con-
tribuições recebidas nos últimos 18 me-
ses incluem um vídeo captado via ce-
lular do incidente com tiros na uni-
versidade de Virginia Tech (EUA),
imagens do colapso de urna ponte em
Minneapolis, Minnessota (EUA),
alérn de imagens de fenômenos na-

turais, tempestades e protestos polí-
ticos em todo o mundo. "Usamos
somente uma parte do conteúdo
gerado por usuários atualmente

enviado para o CNN.com, mas agora
todos os arquivos submetidos ficarão
instantaneamente disponíveis para que
todos possam interagir e ver", explica
Susan Grant, vice-presidente executiva
da CNN News Services.

Outro exemplo de participação vem
da Roche. O fórum do site Cucas
(Companheiros Unidos contra a Acne
- www.cucas.com.br), coordenado por
uma médica dermatologista, é usado
para tirar dúvidas e orientar adolescen-
tes a respeito da acne. "Há algum
tempo implementamos algumas inicia-
tivas em nossos web sites, como blogs e
fóruns com profissionais capacitados
para atender a essa demanda e interagir
com o consumidor", conta Elison Bro-
za, gerente de marketing e CRM da
Roche. Segundo ele, o fórum já acu-
mula mais de 35 rnil posts.

A divisão de negócios Office da
Microsoft do Brasil também aderiu
aos blogs. Há quase um ano, lançou o
Ócio 2007. "E um blog que expõe os »
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aplicativos do Office 2007 de forma
lúdica e simpática aos usuários finais
e, conseqüentemente, nos permite ter
um feedback deles sobre o produto
novo lançado no ano passado. Com
brincadeiras, como o Jogo da Velha,
ou aplicativos que calculam o gasto de
carne por pessoa para um churrasco,
feitos em Excel, por exemplo, o
usuário usa o Office em sua plenitude
- em casa e depois o leva para o tra-
balho e vice-versa. Já tivemos mais de
140 mil downloads de aplicativos e
400 mil visitantes únicos", explica
Lorcdane Feltrin, gerente de produtos
e soluções Office da Microsoft Brasil,
que mantém o blog Ócio 2007 (http://
www.ocio2007.com.br).

Ana Júlia Baumel, coor-
denadora da área de rela-

cionamento corn o clien-
te do O Boticário, res-
salta que os blogs e sites

de relacionamento são
ótimas fontes de informa-
ção sobre os clientes. "Ao

expor diferentes opiniões ou sentimen-
tos por determinado produto, serviço
ou marca em uni blog, o cliente deixa
dicas importantes sobre sua experiência
de consumo como: preferências, opi-
niões e comparações. Mais ainda: mui-
tas vezes esses comentários são acom-
panhados por dados pessoais (nome, e-
mail, cidade, Estado, entre outros) das
pessoas que estão mantendo contato.
Cruzando as informações de um blog
com a ferramenta de CRM, obtemos
informações ainda mais detalhadas so-
bre os clientes", diz ela.

Aplicando a temática de itinerários
inusitados, a Bridgestone Firestone
lançou uma campanha com o título
"Um país com lugares assim precisa de
um pneu como o Firestone Destma-
tion". Criou o hot site www.qualoseu-
destino.com.br, no qual os internautas
escolhiam placas com nomes de lugares
curiosos e criavam pequenas histórias
contando por que o local escolhido tem
aquele nome. A história eleita como
mais criativa ganharia uma viagem de



possui a areia movediça mais mortal do
mundo. Os únicos seres humanos que
conseguiram voltar de lá, adivinhem?
Estavam usando Firestone Destina-
tion...". Durante a viagem o internauta
continuou contando a história, postan-
do fotos e impressões sobre o lugar no
blog do site.

Outras organizações preferem in-
teragir com assuntos diferentes do foco
de seus negócios. E o caso da Philips,
que dentre as iniciativas digitais ali-
menta o blog SimplcsCidadc, um guia
de serviços no Rio de Janeiro e em São
Paulo. E possível obter informações
sobre doações e boas compras, cartórios
e documentos, e fazer comentários so-
bre os posts publicados. Já na seção "Eu
e a Cidade", moradores podem postar
suas histórias sobre as metrópoles.

Dentro da área de atuação da
Philips, as ações abrangem os diversos
ambientes da rede. "Atualmente o con-
sumidor não busca informações so-
mente nos sites institucionais. Os sites
de varejo on-line e também blogs es-
pecializados são cada vez mais fontes de
informação. Atuamos não apenas nos
veículos on-line tradicionais, mas tam-
bém nos blogs, redes de relacionamen-
to, podcasts, vídeos, games, entre ou-
tros, em que podemos entrar em con-
tato com nossos consumidores", declara
Alessandra Martins, responsável por

e-busmess e marketing da Philips. Para
o gerente de marketing e inteligência
on-line da Phüips América Latina,
Gabriel Aleíxo, a exposição das marcas
estabelece novos parâmetros para o
consumidor digital. "Eles exigem cada
vez mais transparência das empresas e a
internet tem sido um grande acelerador
dessa tendência, pois ela põe nas mãos
dos consumidores o poder de buscar a
informação e compartilhá-la de manei-
ra simples entre todos", revela.

E a famosa comunicação boca-a-
boca, agora devidamente documentada.
Para Alessandra Barbosa Lima, con-
sultor de marketing on-line da e-life, as
pessoas atuam com o boca-a-boca em
duas fases: na busca de informações
para tomar a decisão de compra e
depois do pós-venda para expressar as
sensações de usar o produto ou serviço.
"Quanto mais características tiver o
produto, mais informação o consumi-
dor terá de buscar. Antes o site era
responsável por isso, hoje a busca de
informações vai também pela indicação »

Se nas páginas da web estão sendo
escritas as histórias de uma nova fase de
relacionamento entre empresa e consumidor, o
mesmo já pode ser dito em relação ao poder
público e eleitores. No portal da Câmara dos
Deputados, a interação com a sociedade é feita
por meio do Fale Conosco, serviço de
informações gerais e do Fale com o Deputado,
que encaminha denúncias, reclamações,
sugestões, elogios ou solicitações diretamente a
um ou mais deputados. De acordo com a
assessoria de imprensa do órgão, em 2006 foram
recebidas 92.091 mensagens pelo sistema Fale
Conosco (números de 2007 não foram
fechados) e~~4.739.777 mensagens no Fale
com o Deputado. No link Participação
Popular, o internauta é estimulado a
sugerir projetos^ de lei por meio da
Comissão de Legislação Participativa (CLP).

São apresentadas as regras para o
encaminhamento de projetos de iniciativa
popular e modelos de formulários de ~
encaminhamento de sugestões e dos diversos
tipos de proposições (projetos de lei ordinária
ou complementar, requerimento de audiência
pública). Desde 2001, quando foi criada
a comissão, foram apresentadas 603 proposições
de iniciativa popular, sendo que 199 foram
acolhidas pela comissão e passaram a tramitar
pela Câmara. Só em 2007, o orçamento
federal destinou R$ 18,6 milhões de recursos
provenientes de emendas sugeridas por
organizações civis na CLP. A mesma iniciativa
pode ser vista nos portais dos principais
governos estaduais e municipais, pelos quais o
cidadão tem acesso aos canais de comunicação
com governadores e prefeitos sobre a
administração pública.
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de amigos, mas das informações de ou-
tros. Atualmente, esse diálogo é visível
e passa a influenciar outras pessoas.
Além disso, a comunicação não some,
fica publicada. E se foí um comentário
ruim, não resolvido na época, continua
a aparecendo anos depois, de forma
negativa", explica Aleixo.

O MERCADO

Não é à toa que as redes sociais têm
se tornado quase que uma obsessão por
parte das empresas. Um estudo com o
propósito de detectar as tendências em
relação à utilização das novas tecno-
logias desse crescente universo, desen-
volvido pela consultoria Booz AUeii
Hamilton, constatou que 50% das
pessoas acessam a internet em todo o
mundo, visitam sites de relacionamen-
to, o que confere à web 2.0 um número
global de usuários superior a 420 mi-
lhões de pessoas.

No Brasil, 76% dos usuários visitam
sites de relacionamento com freqüên-
cia, ao menos uma vez por semana. Na
Alemanha, 73% dos entrevistados reve-
laram o mesmo, enquanto nos Estados
Unidos essa parcela é de 71%, e na
Inglaterra, de 41%. Como são muitos
os usuários e diversos os sites de rela-
cionamento a preocupação com o que
se anda "falando por aí" é natural. "O
reflexo nas empresas ainda está
começando, muitas não percebe-
ram ainda o nível de oportuni-
dade e potencial dessa ferramenta
para ganhar a confiança do con-
sumidor e para melhorar seus pro-
cessos. Elas precisam se preparar, seja
do ponto de vista administrativo seja do
tecnológico", afirma Roberto Leozin-
ger, diretor da Booz Allen.

Proteger marcas, comunicar-se, rea-
lizar ações interativas e monitorar o
conteúdo gerado pelo consumidor têm
dado trabalho para as mais diversas
companhias. Tanto que algumas se
especializaram no assunto. São agências
de comunicação e publicidade, consul-
torias e desenvolvedoras de tecnologia e
soluções para gerenciamento de con-

DANIEL SOLLERO, DA SALEM
GUERRILHA: A MISTURA DE
COLABORADORES É BOM

NEGÓCIO PARA EQUIPES QUE

LIDAM COM O CONSUMIDOR 2.0

teúdo. "Estamos estudando e infor-
mando para os nossos clientes a

necessidade de se comunicar
com o consumidor por outros

canais que não os tradicionais. As
empresas estão meio perdidas com
o que fazem com essa informação e
a forma de se comunicar com esse

público, mas estão tentando", diz Ma-
ristela Maffei, diretora da agência Má-
quina da Notícia.

As estratégias vão desde a observa-
ção de comentários a ações de relações
públicas para verificar, mudar as im-
pressões negativas do cliente ou refor-
çar as positivas.

"Estamos vendo que não só o nú-
mero de usuários brasileiros tem cresci-
do, mas também os projetos em que
estamos nos envolvendo. As empresas

têm utilizado a internet de maneira
cada vez mais eficaz", afirma Eduardo
Kfouri, vice-presidente e gerente-geral
para a América Latina da Vignette, de-
senvolvedora de soluções e tecnologias
de gerenciamento de conteúdo.

"A tendência é que a mentalidade
das empresas aos poucos mude. Não é
má vontade delas, muitas têm medo da
opinião do consumidor. O que as em-
presas não percebem é que, mesmo que
não se abra espaço para as críticas em
seus sites, isso será feito pelas costas,
nos blogs, fóruns e comunidades", co-
menta Lima, da e-life. Na impossibi-
lidade de negar essa movimentação
resta às empresas entender e participar
dela. Para o analista, a primeira coisa a
fazer é saber como a marca é vista.
"Você é bem ou mal falado? Depois de »
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descobrir o que dizem o próximo passo
é trazer o que as pessoas estão falando
fora para dentro de casa", ensina.

Instrumentos e ferramentas para
medir esse buzz c o que não falta. "O
problema não é tecnológico, mas com-
portamental, de uma nova sociedade de
consumo. É preciso pensar em investir
em pesquisas de observação e de expe-

riência. A maioria dos modelos
de pesquisa tradicionais é ina-

dequado c ineficaz para o
i mundo digital", ensina Mar-

celo Heidrich, CEO da Pon-
toDeCriação. Heidrich alerta

ainda para o fato de que a
web 2.0 exige uma co-
municação adequada a

cada ambiente c momento e não uma
única comunicação rígida. "Esse consu-
midor eletrônico não é dommável. Ele
está na rédea e a empresa deve investir
para provar que é seu aliado", indica.

O comportamento digital ímpacta
as relações de trabalho e alía o co-
nhecimento dos processos ao ferramcn-
tal tecnológico das companhias. "Boa
parte das empresas é formada de pes-
soas de mais de 30 anos de idade. Vi-
vemos tentando transpor modelos do
mundo analógico para o digital. Já a
garotada que está vindo por aí, nasceu
nesse mundo. Para um garoto de 18
anos seu relacionamento virtual não é
menos real do que o analógico", fala
Coutinho, do Ibope.

Para Daniel Sollcro, gerente de con-
teúdo da Salem Guerrilha, a mistura de
colaboradores pode ser um bom negó-
cio para as equipes na hora de lidar com
o consumidor 2.0. "Ternos dois segmen-
tos de usuários, nativos digitais, on-line
24 horas, e imigrantes digitais. Os que
são mais velhos se adaptaram. Quando
procuramos pessoal para trabalhar, pé-
garnos o conhecimento do nativo di-
gital com a senloridade do imigrante
digital", fala. :*m

CONFIRA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS o QUE
MAIS DE CEM CEOS, PRESIDENTES, VICE-

PRESIDENTES E DIRETORES DE EMPRESAS TÊM

FEITO PARA LIDAR COM A DEMANDA GERADA

FEIO CONSUMIDOR 2,0. BOA LEITURA.

Oportunidades
Desenvolvimento de produto Usando

plataformas web 2.0, as empresas podem realizar
pesquisas sobre produtos e serviços de maneira
mais fácil e barata do que jamais foi possível - em
parte porque os consumidores já estão usando
fóruns on-line para descrever exatamente o que
pensam sobre diversos produtos e serviços de
determinadas empresas.

Vendas e marketing Os sites oferecem às
empresas novos locais de vendas e marketing, áreas
que, em geral, já se destinam a um público
específico.Além disso, esses novos canais on-line
para vendas e marketing oferecem custos atrativos
em comparação à mídia tradicional.

Serviço ao consumidor As novas plataformas
da internet conferem às empresas a capacidade de
criar sites de atendimento ao consumidor de alta
qualidade e muito interativos, reunindo
consumidores, funcionários e fornecedores.
* Branding Existem crescentes oportunidades de

desenvolvimento de vínculos com os consumidores
que permitem o fortalecimento das marcas por
meio dos sites da era 2.0, muitas vezes a custos
mais favoráveis do que por meio de outros canais
de mídia.
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Desafios
Diminuição da lealdade do consumidor a

partir do momento em que ele migra para
empresas que participam ativamente em áreas
da web e se utiliza das comunidades virtuais
para influenciar as decisões de compra e opiniões
positivas sobre produtos.

Maior competição pelo tráfego on-line
de consumidores à medida que o tráfego é
canalizado para os sites de relacionamento,
ao invés do site da empresa.

Redução das taxas de aquisição e de retenção
de clientes, já que os concorrentes atuam de
forma mais eficiente na utilização de canais
on-line para "ganhar" consumidores,
incluindo-se aí a venda cruzada
de produtos, tanto por meio
das novas plataformas da
internet como pelos canais
tradicionais de mídia.







































































Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, p.44-122, mar. 2008.




