




o acesso a web a uma pequena faixa da
população) e a baixa maturidade cidadã
fazem com que nosso mercado ainda
seja orientado apenas por preço, o que
explica, por exemplo, o alto grau de con-
sumo de produtos piratas e falsificados.
Para quem se interessar, o estudo com-
pleto está sendo comercializado.

O DIÁLOGO CLIENTE-EMPRESA
O impacto desse consumidor globa-

lizado e usuário das redes sociais trans-
formará o modelo de gestão e comuni-
cação com clientes, ou já está transfor-
mando. "O consumidor gerador de mídia
vai preferir os SACs (Serviços de Aten-
dimento ao Consumidor) mais eficazes
e proativos. Aí residirá a verdadeira van-
tagem competitiva das empresas ao
prestar serviços e atendimento em tem-
po real, transformando cada interação
em um ativo de marca", explica Roberto
Meir, publisher da Consumidor Moderno
e especialista em tendências 2.0.

Segundo Meir, o marketing e o diá-
logo com o cliente devem estar no nível

2.0. Para ele, o marketing habitual per-
derá espaço e relevância se não incor-
porar as novas regras do jogo. "As deci-
sões de compra são efetivadas cada vez
mais com base na recomendação de ou-
tros. O consumidor com o poder de
produzir, gerar e distribuir sua própria
mídia desafia o marketing e o convida a
participar e dialogar em sua praia aberta
e transparente", explica o publisher.

PIONEIRISMO DA CLARO
Nessa corrente de interatividade e

transparência está a operadora de telefo-
nia celular Claro e seus 32 milhões de
clientes querendo se comunicar. A Cla-
ro vai lançar no dia 2 de julho seu blog
corporativo. Não se trata de um canal de
comunicação interna, pois é com os
clientes que a empresa quer dialogar. E
o primeiro blog corporativo do Brasil de
uma companhia desse porte e com esse
número de clientes. Foi desenvolvido
pela Agência N.O, empresa que nasceu
com esse projeto. "Nós acreditamos que
as relações boas e de longo prazo têm

como característica principal o diálogo.
Os blogs têm essa marca de transparên-
cia e diálogo franco. Uma empresa do
porte da Claro não pode ter comporta-
mento de avestruz", explica João Cox,
presidente da Claro.

Há alguns blogs corporativos na
web, mas a maioria deles não passa de
mais um canal de propaganda e um ins-
trumento de marketing. Nenhum, até
agora, cumpriu a real função de troca de
informações, diálogo transparente e
franco e discussões guiadas pelos clien-
tes. Esses tipos de ferramenta não po-
dem ser apenas voltados para relações
comerciais e de promoção da marca. Eles
devem apresentar um conteúdo relevan-
te para seu leitor e esse será o grande
desafio para a Claro.

A operadora de telefonia móvel terá
posts (textos de blog) do presidente e
dos principais diretores e também um
canal aberto com e-mails de alguns exe-
cutivos. Além disso, a empresa seguirá a
linha de comunidades com informações
de aparelhos e serviços para que os



clientes possam, além de se comunicar
com a empresa, conversar entre eles.

"A criação desse blog mostra que
nós estamos nos adaptando ao cliente e
não esperando que ele se adapte a nós.
Queremos massificar uma comunicação
individualizada e chegar ao máximo de
pessoas possível", explica Miguel Cui,
diretor de clientes da operadora. A Claro
está rompendo algumas barreiras que
muitas companhias ainda insistem em
ter. Segundo o estudo da E-Consulting,
em termos de marketing e de relacio-
namento as empresas não estão acostu-
madas a tratar seus clientes segmentados
por atitude, contexto de uso/consumo,
comportamento, valores, necessidades,
expectativas etc. Ainda se utiliza, em lar-
ga escala, dos modelos verticais de seg-
mentação tais como idade, região, classe
e renda. Com isso, as companhias não
conhecem seu consumidor naquilo que
interessa de fato, que é o contexto de
uso/consumo. As organizações não fazem
o marketing de contexto e não entendem
de conjunturas e particularidades.

As empresas, em sua maioria, ainda
fazem marketing e branding organiza-
dos para mídias tradicionais ou mesmo
web 1.0. Em outras palavras, não domi-
nam as novas mídias e, em alguns casos,
têm certa miopia quanto ao seu
impacto, riscos e oportunidades. Essa
miopia também pode ser tratada como
aversão ou insegurança em dar o passo
para sua inserção no universo das redes.

O estudo concluiu que as empresas
não enxergam seus clientes e prospects
como deveriam e tendem a achar arris-
cadas, irrelevantes ou inadequadas às
novas possibilidades de mídias, canais e
modelos de relacionamento. A verdade é
que as companhias estabelecidas inovam
muito pouco em comunicação, gestão de
canais e práticas de relacionamento.

Qual será o próximo passo dessa re-
volução? As empresas vão entrar na on-
da 2.0? O que acontecerá com a relação
empresa-cliente? O consumidor será
cada vez mais protagonista na web?
Quem pode responder a essas questões
são vocês, leitores, que, sem perceber, es-
crevem essa história como profissionais
e como consumidores.

Novo cenário, nova empresa
Esse turbilhão de novos conceitos, comportamentos e realidades acabou por

criar uma lacuna no mercado. Quem deve trabalhar esse tipo de estratégia que
mescla atendimento, interação e estratégia de web? Para preencher esse espaço
vazio e responder a essas perguntas surge a N.0, a primeira agência nacional
focada em construir, gerenciar e fomentar o relacionamento 2.0 entre empresas
e clientes/consumidores, bem como com seus demais stakeholders.

O lançamento oficial acontece agora, em julho, a partir do Blog Corporativo
e da Estratégia de Relacionamento 2.0 da operadora Claro. A N.0 é fruto da
união da E-Consulting, empresa de estratégia e desenvolvimento de projetos e
serviços de internet no Brasil, com a experiência, liderança e excelência do
Grupo Padrão (que edita a Consumidor Moderno) na gestão de relacionamento
com clientes e desenvolvimento de conteúdo editorial e jornalístico sobre o
tema. "A N.O nasce destinada a liderar e aperfeiçoar as transformações no
relacionamento das empresas com seus clientes e demais stakeholders a partir
da adoção estratégica das novas tecnologias de colaboração e relacionamento
on-line", explica Daniel Domeneghetti.
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