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Palavra do presidente
O blog corporativo está saindo do case isolado para se tornar algo mais cotidiano, mesmo
sem ser padrão em todas as empresas. A exposição da marca e o contato direto com o
cliente ainda causam temor em muita gente, principalmente naqueles que não conseguem
lidar com o novo canal chamado internet

"Usar ou não o
blog é saber se é

apropriado, e
depende do

que se busca
extrair dele",
ANDRÉ MATOS,

DA LUMIS

enômeno não tão novo,
o blog ganha espaço nos
endereços corporativos
ao alimentar o
relacionamento de marcas
com seu público,

introduzindo uma interação e um
contato que não têm paralelo com o
mundo físico, nem mesmo com os call
centers e seu já famoso: "vamos estar
falando com o senhor em instantes". O
blog, enquanto instrumento corporativo,
ganhou espaço a partir da
conceituação da Web 2.0, que é
sinônimo de colaboração e
interatividade, e também a partir de
investimentos ou consolidação de
projetos. Mesmo tendo que conviver
com um retorno do investimento de
complicada mensuração.

Junto com sua maior
disseminação ainda pairam alguns
medos. O principal deles é o de
exposição e desgaste das marcas,
que deveria ser repensado. "O blog
corporativo deveria transcender essa
relação restrita. A primeira coisa é
entender o tipo de público que ele
deseja atingir. Se o público acessa e
fomenta essa relação, é preciso
pensar nele com uma nova forma de
mídia, de contato com o seu
consumidor", argumenta Marco
Antônio Lovizzaro, coordenador do
curso de MBA em gestão estratégica
de serviços da FIAP e consultor sobre
o tema de blogs.

Para algumas empresas, como as
de e-commerce, o blog chega a ser
mandatário e considerado um dos
instrumentos mais interessantes para
abrir o diálogo com os clientes/
visitantes/leitores. "Se o blog atrai o
cliente e fornece esse contato direto,
passa a ser interessante como uma
forma de divulgar o que a empresa vem
fazendo, como está organizada, seus

investimentos em responsabilidade
social, e não apenas de consumo
puro", enumera Lovizzaro.

É interessante reafirmar que o
blog não é novo na web, mas em
termos de tempo, em anos, é algo
bastante recente. De acordo com a
Wikipedia, foi Jorn Barger, autor de um
dos primeiros FAQ (Frequently Asked
Questions), quem editou o blog Robot
Wisdom, o inventor do termo weblog,
em 1997. A definição de Barger era
que seria uma página da web na qual
uma pessoa, um diarista, relata todas
as outras páginas interessantes que
encontra. Se considerarmos a
automatização, as primeiras
ferramentas surgiriam em 1999.

Comparado a outras ferramentas da
web, o blog é extremamente fácil de usar
e de implementar e traz resultados
rápidos - ou rapidamente causa
desgastes, se mal interpretado e utilizado
- na interação com os usuários/clientes.
Com ele é possível que o gestor
identifique exatamente aquilo que o
internauta deseja, seja uma compra ou

uma mera opinião. Esse feedback pode
levar a um negócio concreto ou
determinar novos rumos, acertos de
estratégia ou corroborar idéias.

Sem temores
"Mas o gestor precisa estar

motivado e sem medo. Um blog ou
alguma outra forma de interatividade
na web precisa ser movida pela
paixão, por se acreditar naquilo. Se
isso acontecer no Brasil nos próximos
anos, teremos um grande ambiente
de evolução", aponta Eduardo
Favaretto, especialista em internet e
fundador do Ibuscas. O problema é
que o gestor brasileiro ainda é
altamente conservador, mais até que
o norte-americano.

Como Favaretto admite, os blogs
corporativos passaram a assumir as
funções dos antigos SAC - Serviço de
Atendimento ao Consumidor. "Muitas
companhias têm se utilizado de uma
linguagem mais informal na
comunicação com seus colaboradores
e clientes. Isso tende a gerar simpatia
e cumplicidade, e estreita as relações
de transparência e confiança", explica.

No entanto, para se chegar a esse
nível, é preciso desenvolver a
maturidade do gestor e atuar de
acordo com o business da empresa e
sua presença na Internet. "Usar ou não
o blog é saber se é apropriado, e
depende do que se busca extrair dele",
garante André Matos, executivo da
Lumis, empresa que presta serviços em
web para companhias como Oi (veja
mais no Box: Conversas com o
presidente), Magazine Luiza, Coca-
Cola, Icatu Hartford e o Novo Telecurso
(antigo Telecurso 2000) - da Fundação
Roberto Marinho.

Lovizzaro lembra que um dos
blogs brasileiros de maior sucesso, o
da Nextel, evoluiu da web para a mídia



tradicional por meio de comerciais
televisivos. "O blog corporativo ainda é
incipiente, restrito a determinados
nichos, principalmente as empresas
que trabalham fortemente no nível
digital", critica. Um exemplo
interessante de contato de "marcas"
aconteceu com os blogs de esportistas
que disputavam a Olimpíada.

No mundo digital
Utilizando a web como ferramenta

de vendas desde 2002, a Tecnisa não
apenas vende imóveis na grande rede
- já tendo ultrapassado os 30% de
participação do canal em seu negócio
- como faz uso do blog para se
comunicar com seus clientes. "Com o
Blog Tecnisa, estamos preparados
para receber e, acima de tudo,
responder aos comentários postados
pelos internautas. Assim, a mensagerr
deve ser sempre verdadeira, informal e
clara. Aumentamos nossa
transparência com a nova ferramenta"
aponta Romeo Busarello, diretor de
marketing da Tecnisa.

Não chega a ser inédito que um
presidente se comunique por meio de
um blog, mas no Brasil é algo raro. O
uso de blogs pela Oi foi incentivado
pelo próprio presidente, Luiz Eduardo
Falco, na época explicando a adoção
da marca única. Por meio de seus
posts os colaboradores da operadora
foram preparados para as mudanças.

Esse foi o embrião da estratégia
da operadora Oi no uso de blogs, aqu
dentro do conceito de portal da
empresa, chamado de Interativa. Seu
desenvolvimento segue o conceito de
colaboração e da Web 2.0.
"Conseguimos trazer para a
organização o que muitos usuários já
estavam acostumados a fazer em
suas casas. Com diferentes
iniciativas, o colaborador interagiu
com seus pares, gerou e
compartilhou conhecimento, servindo
como base para criação, inovação e
o sucesso de nossa intranet",
garante Manoela Osósio, gerente de
comunicação e cultura
organizacional da Oi.

Segundo a executiva, os
funcionários foram
incentivados a criar fóruns
com assuntos em
comum, e hoje, a
iniciativa se
autogerência, num
processo de

INVESTINDO NO 2.0

O conceito de Web 2.0 ganha espaço no mundo de serviços. A Agência N.O (n
ponto zero), a primeira agência de relacionamento 2.0 entre empresas e
clientes no Brasil, foi lançada oficialmente com a conclusão do blog da

operadora de telefonia celular Claro, que permite o acesso simultâneo de 500
pessoas - mas que tende a crescer.

Para Daniel Domeneghetti, da e-Consulting, os novos processos de
comunicação são mais dinâmicos e custam menos. "A relação no blog, entre
empresa e comunidade, é muito mais viva e interativa do que qualquer seção
institucional de um site corporativo", explica. A Agência N.O oferece uma linha de
produtos e serviços que focam na inserção das empresas no ambiente virtual 2.0,
visando o posicionamento virtual das corporações, e buscando a potencialização e
o aprimoramento no relacionamento com os stakeholders de sua cadeia de valor.

amadurecimento e criação de uma
cultura semelhante àquela que os
usuários já utilizavam em seus blogs
pessoais, sites de relacionamento e
redes sociais. Tecnicamente,
a Oi Interativa utiliza o Lumis Portal
Suite, da Lumis, com tecnologia Ajax.
E, apesar de totalmente
personalizada, a Interativa atende
cerca de 8 mil usuários.

O grande temor das corporações
de exposição e desgaste da marca
não é infundado. A diferença é que no

blog o conteúdo fica ali - horas, dias,
meses e anos -, ou seja, é um meio
complicado de se manter a coerência.
"Qualquer post é fruto de um filtro,
de uma forma ou de outra, e vira
uma opinião corporativa. As
mensagens do público externo
devem ser respondidas e o gestor
precisa ter em mente que falar apenas
sobre o que é confortável vai acabar
com a credibilidade do blog, mas
sempre com responsabilidade",
conclui Lovizzaro.
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