
Na Wikipédía, vou publicar a apresentação institucional da agência. Complemento essa apresentação, com perfis

criados no Orkut e no Linkedin. No Blogger e no Twitter, relato diariamente o passo a passo de nossa produção e os

desafios para se atingir os objetivos. Ilustro essas explicações com a publicação de fotos no Flickr. E para que os clientes

mantenham contato direto, deixo disponível nosso endereço no MSN e no Skype.

A passagem acima é o reflexo de como as ferramentas e os aplicativos sociais on-line podem funcionar na construção

de uma identidade na web. Um exemplo no Brasil e outro nos EUA servem para ilustrar este cenário: estamos falando das

agências IDYTBWA (www.semsite.net) e da Modernista (www.modernista.com), respectivamente.

Diante dessas transformações, quais seriam os riscos e os limites para a apresentação fragmentada de uma empresa/

marca na internet?

Marcelo Trípoli

Presidente da agência iThink

www.ithink.com.br

"No cenário atual de maturidade, o conceito de estar presente

na internet, através de um site ou portal, foi substituído por algo mais

abrangente e de maior alcance: a presença on-line. Ou seja, são todos

os pontos de contato de uma marca com um público na web. Esta nova

abordagem traz grandes benefícios:

1) O alcance da comunicação: ao espalhar sua marca por sites de

altíssimo tráfego, como YouTube e Flickr, é possível atingir uma exposição

muito maior do que se seu conteúdo estiver restrito ao site da empresa.

Além disso, por ser uma mídia espontânea, o custo deste tráfego é zero;

2) Menor custo com tecnologia: ao utilizar os serviços do Google,

Microsoft e Yahoo!, para streaming de vídeo, chats e ferramentas de

mapas, por exemplo, a sua empresa ira economizar muito dinheiro em

desenvolvimento de sistemas e infra-estrutura;

3) Melhor experiência para o usuário: ao adotar, na sua presença on-line,

ferramentas e plataformas de mercado, seu usuário é beneficiado por dois

motivos: ele já conhece e está acostumado com a ferramenta e pode usar

cadastros, logins e senhas que já existem.

A própria iThink transformou seu site em uma presença on-line

pulverizada. Ao acessá-!o, o usuário é direcionado para o perfil da empresa

no MySpace. Nesta mesma página, ele consegue interagir conosco,

utilizando um widget de IM do Meebo, além de ver as nossas últimas

fotos publicadas no Flickr. Ao mesmo tempo em que a comunicação fica

fragmentada em diversos lugares, ela pode ser acessada em uma só página,

que funciona como um hub. Recursos de mash-up permitem esta integração

entre diferentes ferramentas.

Este novo formato de se fazer marketing na internet se tornou um

sucesso por ser um ganha-ganha-ganha. Ganha a empresa, o usuário e o

fornecedor da ferramenta. Sem dúvida, é um movimento inexorável."
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Tiê Lima

Coordenador de novos

projetos do iG

www.sirtglepeer.com

"Tenho citado com frequência o número que a Vizzu/Bazarchoice nos

trouxe no final do ano passado: 80% dos consumidores confiam cada vez mais no

julgamento de alguém próximo (amigos, família, colegas), do que nas marcas em si.

Isso não quer dizer que as tradicionais ações de branding tornaram-se obsoletas,

apenas ilustram um cenário repleto de novas oportunidades, principalmente

quando atingem diretamente uma cadeia de consumo.

Em um mercado com as portas abertas, produzindo escolhas quase ilimitadas,

essa tendência é evidenciada, afinal, as pessoas que conhecemos são essenciais em

nossas decisões diárias. Hoje, nossos amigos estão mais próximos, seja em suas

redes sociais, blogs, microblogs, mensagens instantâneas e, porque não, no próprio

e-mail. Quer dizer, um indivíduo está apto a criar uma grande rede de influência.

Os riscos e os limites estão na pergunta: 'Onde jogar as sementes?'. Virai

e marketing de guerrilha, por exemplo, tornaram-se um paradoxo, ficou fácil e

difícil viralizar. Fácil, pois aqueles que espalham notícias usufruem da abundância

de meios. Por outro lado, não é tão simples quanto parece, nem todo assunto

torna-se frenesi na rede e, não basta maquiar, muitos erram ao tentar plantar um

assunto (um grande erro). O certo é jogar as sementes ao vento, só assim haverá a

espontaneidade necessária para o sucesso da ação.

O limite está no interesse gerado pela ação. Não adianta tentar fazer tudo

ao mesmo tempo. Usar todas as redes sociais como estratégia para potencializar a

propagação tem grandes chances de dar errado. Sabemos que cada rede social tem o

seu potencial de aderência por tipo de ação. Hoje, o planejamento é quase heurístico

e, através dos erros e acertos, estamos aprendendo. Em situações de mercado

embrionárias, como a que estamos revivendo (pós-bolha), devemos manter nossos

olhos bem abertos em uma tentativa de decifrar onde está o melhor caminho."
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Domênico Massareto

Sócio e diretor de

criação da IDYTBWA

www. semsite.net

"Valem as mesmas regras do mundo analógico: se você sair pelas ruas

perguntando o que as pessoas acham de você, elas podem dizer coisas que você não

irá gostar. Agora, não abrir essa via de comunicação de mão dupla na internet não

acaba totalmente com a possibilidade de alguém dizer o que realmente pensa de uma

marca. Afinal, leva menos de 30 segundos para se criar uma comunidade no Orkut

chamada 'Eu odeio tal marca'.

Eu diria que o que define se uma marca pode ou não adotar uma estratégia dessas

na sua comunicação não é o risco, mas simplesmente a relação que o público tem com

a mesma. Se estivermos falando de uma marca que não toca o coração das pessoas,

uma estratégia assim é desnecessária. Agora, se estamos falando de urna marca, como

Adidas, Apple ou Pedigree, uma estratégia dessas é recomendada, pois um consumidor

apaixonado representa uma fonte de Insights sobre variados aspectos técnicos,

objetivos, sentimentais etc.

Sou dono de um dos sites citados como exemplo. Embora o nosso 'site' esteja

fragmentado peia web, o objetivo inicial não era abrir uma conversa com o público, até

porque somos um prestador de serviços que não existia até poucos meses atrás. Não

acredito que tenhamos fãs querendo conversar conosco. O semsite.net surgiu como

resposta a um briefing: éramos uma agência on-líne que precisava de um site, que não

tinha verba ou tempo para uma megaprodução e que ainda precisava expor a sua visão

para o mercado (criar soluções de comunicação apropriadas para os nossos clientes).

O resultado foi ótimo: recebemos muitos elogios de profissionais do mercado, de

pessoas interessadas em trabalhar com a gente, novos clientes e até fomos parar em

algumas revistas. Então, novamente: existe risco em adotar uma estratégia semelhante?

Sim. Mas a verdade é que o retorno do consumidor pode fazer sentido e você pode

aprender algo com ele."



Diego Monteiro

Co-criador da rede social

Via6.com

www. peoplebased.net

"O limite para a comunicação de uma empresa na web está na

adequação dos canais utilizados com o público-alvo. Se o negócio é de

tecnologia corporativa (B2B), um blog tem maior aderência do que uma

página no Flickr ou uma página no Orkut. No entanto, se a empresa

está no mercado de publicidade, o Flickr e o Orkut podem ser até mais

interessantes que um blog.

Agora, o grande risco de aproveitar as ferramentas da internet, por sua

acessibilidade (fácil e barata de usar), é acabar abusando das tecnologias e

criar canais redundantes, deixando o usuário perdido sobre o canal a usar

pelo excesso de opções. Talvez não seja necessário haver uma página no

YouTube divulgada, uma vez que no blog poderiam ser colocados todos os

vídeos, por exemplo. Também o Twitter pode ser uma opção, dependendo

do contexto, para sintetizar o MSN e o blog numa só ferramenta.

Outro risco é não gerenciar e atender adequadamente cada canal.

Numa web colaboratíva, a margem para risco já é considerável. Esse

problema é aumentado exponencialmente quando não se dá a devida

atenção e cuidado nos espaços criados.

Também tem que haver atenção para que os 'não-heavy users'

possam se situar diante de tantos conceitos e nomes próprios do jargão

dos apaixonados pela web. Temos que lembrar que a comunicação é feita

para quem a recebe e não para nós mesmos. Um atalho em destaque,

mostrando uma página com telefone, endereço e e-mail, me parece

fundamentai no atua! nível do usuário médio no mundo inteiro."
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