
Primeiramente, antes de responder a pergunta-
tema do artigo, cabe pensarmos sobre a lgumas
questões: O consumidor já se autocapacitou para a
era 2.0 ou o marketing feito pelos fomentadores de
blogs, comunidades de Orkut é que gerou a curio-
sidade e levou os consumidores a tomar gosto por
isto? Bem, o que podemos observar é que já vivemos
a nova era e que isto é irreversível, o que acredito
ser um enorme avanço, inclusive, em se tratando de
canais de relacionamentos democráticos para que
os consumidores possam expressar os suas opiniões
a respeito de marcas, produtos e serviços oferecidos
pelas diversas empresas.

Cada vez mais as corporações necessitam de
um volume de informações bem maior e, dizem alguns
especialistas, que isto é necessário para agilizar a toma-

da de decisão em busca de um melhor posicionamento
junto à concorrência ou mesmo para uma mudança
no produto, visando sua qualidade. Mas será que em
algum relatório, habilmente preparado para a análise
dos altos executivos das companhias, não tinha uma
menção sequer que alertava sobre a abertura de novos
canais de relacionamento dos clientes para com a sua
marca, produto ou serviço? Ou até mesmo alguém que
pudesse avisar que o consumidor estava entrando na
era 2.0?

Infelizmente, acredito que não, pois o que vemos
atualmente são poucas corporações que, no rodapé de
seus relatórios gerenciais, tiveram essa preocupação e
efetivamente estão se capacitando para a nova abor-

dagem. Mas a maioria massiva das organizações ainda
está com problemas de: tempo médio de atendimento no
canal telefônico, não sabe como e quando responder um
e-mail e algumas sequer têm um canal on-line (chat)
para relacionamento com seus clientes.

Claro que devemos perceber que algumas em-
presas não consideram este novo perfil de consumidor
2.0 como sendo target para seus negócios ou não sendo
o público-alvo. Mas, mesmo assim, acredito que seja
importante iniciar o processo de entendimento do seu
público ou target com olhos para esses novos canais de
relacionamento ou, pelo menos, observar quais são as
comunidades ou blogs relativos ao seu negócio.

Estou um pouco receoso com o tratamento
das corporações em relação a esses novos canais de
relacionamentos, pois já vivemos alguns problemas
de adaptações tanto na plataforma tecnológica quanto
nos processos de abordagem para os canais tradicionais
como: telefônico, email e o chat. Por isso, acho que ainda
está na hora das corporações e fornecedores de tecnolo-
gia avaliarem a possibilidade de movimentação ou de
um upgrade de l .0 para 2.0, antes que o consumidor
chegue à era 3.0.
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