
Bem na foto virtual
Como garantir reconhecimento de marca na internet e se capitalizar com
oportunidades extraídas deste desempenho

A
intensa multiplicação de
sites, blogs e páginas de
relacionamento traz
alguns efeitos colaterais
para as grandes
corporações. Afinal, quem

nunca viu no Orkut alguma página do
tipo: "eu odeio..."? E quem nunca
temeu que sua marca estivesse
relacionada à reticência acima? Esse foi
o motor principal para a criação das
ferramentas de monitoramento web,
cujas atribuições vão desde a
identificação de nichos nos quais a
marca tem aparecido (positiva ou
negativamente) até a pesquisa
oportunidades para melhorar aspectos
de produtos - inclusive aqueles ainda
não lançados.

"As empresas buscam um melhor
posicionamento no que chamamos de
gerenciamento de reputação,

identificando tanto ameaças quanto
oportunidades, e a internet é hoje um
dos principais canais corporativos.
Mas ainda estamos na infância na
curva de maturidade deste assunto
(veja mais no Box: Maturidade das
marcas e soluções). A maioria das
corporações ainda não sabe como se
comportar ou como dever agir",
garante Waldir Arevolo, consultor
sênior da TGT Consult e especialista
no tema, para quem é necessário
atuar de forma preventiva ou
responder rapidamente a um resultado
negativo. A questão chega até mesmo
no campo da pirataria e dos golpes
virtuais. Na internet, marcas e sites
podem ser copiados; ataques em
nome de sua companhia podem ser
desferidos; podem ocorrer falsificações
de produtos; e assim por diante. Um
conjunto de coisas que, de uma hora

para a outra, tornam uma marca ou
produto mal visto na internet.

O problema é que a idéia de
visualizar a marca na web não é tão
velha quanto a própria internet. "É um
mercado muito novo. Em 2002,
apresentamos para a Vivo a utilização
de buscadores no monitoramento, e
era algo original. Agora que todo
mundo conhece seu uso, isto é algo
muito incipiente e menor, é apenas "a
ave que fica na ponta do iceberg".
Muita coisa deve ser feita e associada.
O mercado começou mesmo há três
anos e a minha aposta é que ele vai
crescer muito", garante Edson Dacal,
sócio-diretor da Brandspot.

Mão na massa
A empresa criou uma ferramenta

para auxiliar o trabalho de
monitoramento. "Essa solução apoia



O MONITORAMENTO DE MARCAS NA
INTERNET PRECISA SER FEITO E ANALIZADO POR

PROFISSIONAL PREPARADO PARA A ATIVIDADE
nosso trabalho, não é de uso dos
clientes. Ela nos ajuda fazendo uma
varredura do que é falado sobre as
marcas em redes sociais", explica
Cláudio Palmieri, também sócio-diretor
da Brandspot. Ele revela que o
desenvolvimento de algo específico se
deve a uma demanda interna, que
nasceu da necessidade de um apoio
mais automatizado para as tarefas de
monitoramento.

A BrandSpot é fruto da união da
WebMind, empresa especializada em
monitoramento de marcas, e a Basics,
empresa de planejamento e
governança de projetos web, ambas
com experiência de mais de uma
década em internet. "A intenção era
buscar e oferecer soluções para as
marcas que desejam obter
conhecimento e entendimento do que
os clientes pensam. Acreditamos que
a informação que os ambientes sociais
trazem sobre uma marca tem grande
potencial de se tornar estratégica para
a empresa, mas são necessárias as
análises de profissionais qualificados e
multifacetados para identificar
oportunidades e possíveis ameaças à
imagem da marca", aponta Palmieri.

Com três meses em operação,
depois de apenas um mês de
desenvolvimento, a ferramenta está
em seu estado beta e em contínua
evolução. Entre as suas
funcionalidades estão formas de
auxiliar os analistas da Brandspot a:
interpretar informações estratégicas
expressas sutilmente nos comentários;
detectar novas fontes de negócios;
entender o mapa mental e motivações,
racionais e emocionais, dos
consumidores e prospects; analisar e
gerenciar a reputação da marca;
identificar novos influenciadores;
localizar novas fontes de informação
que entrarão no radar de
monitoramento; e gerar reports que
apoiem diversas áreas da empresa.

Making of
Outra empresa que possui uma

ferramenta específica é o escritório
especializado em direito digital Patricia
Peck Pinheiro Advogados, que
contabiliza três anos de
desenvolvimento. "Inicialmente a

solução, a Radar, fazia uma busca nos
códigos dos sites e foi abrindo o leque
e aumentando os módulos. O cliente,
quando solicita o trabalho, indica quais
funcionalidades quer ativar. O trabalho
inicial é um relatório de mapeamento.
Ele vê os segmentos nos quais a
marca pode ser visualizada com maior
freqüência e a partir dele é
desenvolvido o monitoramento",
descreve Leandro Bissoli, advogado e
responsável técnico pela área na
companhia.

Entre as possibilidades de setup
da ferramenta estão o monitoramento
de domínio, imagens, comunidades,
notícias, blogs e até mesmo de
verificação da concorrência.
"Levantamos aonde e o que é falado,
assim como identificamos formadores
de opinião, verificando o que acontece
em canais como os blogs. Buscamos
chegar na fonte, até para que o
marketing possa fazer alguma ação
positiva e sem ferir a ética da internet",
garante Bissoli. Um cliente com o perfil
de desenvolvedor de software, com o
uso do Radar, pode ainda verificar se
seu sistema é passível de downloads
em sites livres.

Já a TGT utiliza o Google
Enterprise, conjunto de ferramentas de
busca em geral e também soluções
customizadas por conta de termos
específicos que precisam ser
pesquisados, até mesmo de BI, como
os produtos da SAP e Cognos.

"Sempre BI analítico, é claro, e em
RSS e Twitter usamos algo feito em
XML e Java", conclui Arevolo. No
entanto, ele admite que o mais
comum no campo corporativo é uso
de mecanismos de busca com
agentes ou robôs agregados.

O uso de ferramental, assim como
acontece no campo da segurança de
TI, exige a montagem de políticas
internas corporativas bem
estruturadas, que podem até estar
atreladas à própria securitização. Os
colaboradores de uma empresa
deveriam ter acesso e assinar uma
série de termos para que saibam o
que podem usar e como se comportar
em determinado canal da web ou de
acesso em geral. "É claro que deve
ser feito sem gerar uma restrição tão
pesada e focada no uso de canais
como Orkut, Messenger etc.", diz,
explicando que eles devem ter um
propósito corporativo. "O usuário deve
ser responsabilizado, não apenas
punindo, mas garantindo recompensas
de acordo com alguma descoberta em
uma comunidade, por exemplo",
completa Arevolo.

Eu, tu e eles
Palmieri acredita no equilíbrio

homem-máquina na questão. A
ferramenta traz informações ágeis
sobre a marca, utilizando palavras-
chaves e variações como alguma
forma errada de digitação, para que os
analistas entrem em ação. "Temos
analistas com conhecimentos variados
e fazemos relatórios propositivos, que
falam de problemas que podem se
expandir ou indicar falhas de
comunicação, porém sempre
indicando o que pode ser feito.
Sabemos que o tempo é curto para as
marcas e propomos ações", garante o
sócio-diretor da Brandspot. O trabalho
é diário e o cliente pode contratar
reports por semana ou mês.

Entre os clientes, aponta Dacal,
estão empresas que já eram clientes
da WebMind e da Basics, empresas-
mães da Brandspot, como a Vivo. "Lá
no início, o monitoramento web era
quase que intuitivo e braçal. No
entanto, vimos que era algo que tinha
muito que evoluir e criamos a nova
empresa". Entre os clientes anteriores
do grupo estão nomes como a IBM,
Embraer e Avon, entre outros.

Na Patrícia Peck Pinheiro
Advogados, os clientes são bem

EDSON DACAL, DA
BRANDSPOT:
MERCADO NOVO E
AINDA EM
DESENVOLVIMENTO



"Inicialmente a
solução, a Radar,
fazia uma busca
nos códigos dos

sites e foi abrindo
o leque e

aumentando os
módulos. O

cliente, quando
solicita o trabalho,

indica quais
funcionalidades

quer ativar"
LEANDRO BISSOLI,
DO PATRÍCIA PECK

PINHEIRO
ADVOGADOS

heterogêneos, do setor médico e
tecnologia até indústrias, setor
farmacêutico, automobilístico e
financeiro. "Estamos em todas as
verticais, sem distinção ou mercado
que investe mais. O serviço é
contratado pela área de marketing,
que é a maior interessada na
visibilidade da marca, e quase todos
contratam o pacote como um todo e
de modo contínuo", revela Bissoli.

Com uma visão mais específica,
Arevolo, da TGT, aponta que os early
adopters são empresas com grande
massa de cliente, como os bancos,
que possuem uma visão mais madura
sobre o tema e sobre a web (veja
mais no Box A maturidade em foco).
"Eles saíram na frente, assim como as
redes de varejo as seguradoras - que
mapeiam comportamentos dos
clientes e prospects - e as empresas
de telefonia. O foco vai da marca até
os produtos", garante o consultor.

Na direção do barco
O controle do projeto é de mão

dupla, com a TI sendo responsável
pela infra-estrutura e o controle
intelectual nas mãos da área de
marketing. Existem variações, de
acordo com a cultura da empresa,
porém o "sponsor" parte da área de
marketing mesmo. "É o mais comum.
O importante é que outros setores
corporativos também participem,
como RH, por conta da
responsabilização interna da
comunicação dos funcionários, assim
como as áreas de negócio devem
receber inputs e transformar a
informação em melhoria nos produtos.
A formação de comitês é interessante
também", admite Arevolo.

A figura do administrador do
projeto, um agente que controla e
serve de ponte dentro das áreas da
empresa, também é enfatizada, até
mesmo como uma espécie de
ombudsman. De preferência, as
ações devem ser claras e abertas.
Sem citar nomes, Arevolo revela que
uma petroleira fez uma ampla
pesquisa do que outras petroleiras
faziam na web e seguiu as melhores
práticas à risca, tentando preservar,
claro, o seu próprio capital intelectual.
"E inclusive visitando essas
concorrentes e revelando seus
objetivos", conclui.

Coincidência ou não, Dacal
admite que a Petrobras procurou a

Brandspot a partir da área de pesquisa
de mercado, que está ligada ao
planejamento estratégico, assim como
a mesma área da Natura os chamou.
"O problema é que quando o projeto
parte de TI, o marketing boicota, e
vice-versa. Existem choques culturais,
por isso recomendamos a criação dos
comitês", argumenta.

Mais difícil que assentar
disputas culturais internas, hoje, é
justificar o ROl dos projetos.
"Apresentamos relatórios, cases e
mostramos que vale a pena colher
as informações. Já dominamos
essas métricas em projetos de
web e sempre perguntamos o que
as empresas buscam, mas
estamos engatinhando com a
Branspot para mostrar os
benefícios. Na Vivo, por exemplo,
o projeto web era reduzir o custo
com call center e nós
conseguimos", compara Dacal.

O importante em relação ao
monitoramento de imagem é que
a tecnologia suporta os processos,
se eles (os processos) não estão
bem desenhados e seja lá qual for
a ferramenta, o trabalho ficará
prejudicado. Uma pergunta básica
- o que sua corporação deseja
monitorar e quem terá acesso as
informações colhidas? - pode
revelar os bastidores de uma falta
de integração entre as áreas
corporativas. Desativar essas ilhas
de atuação isoladas é apenas um
efeito colateral da prática de
monitoramento.

MATURIDADE DAS MARCAS E SOLUÇÕES

E m um mercado novo, a maturidade raras vezes é alcançado nos primeiros
anos, mas qual o estágio atual das ferramentas e da cultura das corporações?
De acordo com Palmieri, da Branspot, por exemplo, ainda falta muita coisa

para atingir o estado da arte das soluções, "Acho que o interessante seria agregar
uma inteligência artificial maior, mas sempre com o lado humano presente", aponta.

Já Bissoli, da Patrícia Peck Pinheiro Advogados, acredita que as ferramentas
já atingiram um nível interessante. "O diferencial da nossa solução é a quantidade
de informação, é necessário fazer um estudo de relevância. Dependendo da marca
e do tempo pesquisado se chega a centenas de páginas de inserções e não
adianta abastecer o cliente com um calhamaço. É preciso filtros e agregar o
componente humano, tanto técnico quanto jurídico", argumenta.

As tecnologias mais avançadas e maduras, para Arevolo, da TGT, são os
mecanismos de busca e o BI analítico, que capturam e cruzam os termos dentro
de uma contextualização. No entanto, a quem diga que o mercado ainda é
incipiente em seus fundamentos. "Ainda estamos no início da corrida do ouro. Falta
massa crítica. A quantidade de conteúdo cresce de forma brutal e os buscadores
varrem poucos "por cento" do que existe. As ferramentas de monitoramento
também ainda podem evoluir muito. Tenho orgulho da nossa solução, mas sei que
temos o que evoluir", completa Dacal.

No campo das corporações, como evitar que um blogueiro escute quando
dois executivos conversam em um avião e falam de questões importantes para a
corporação de ambos? A cultura deve ser trabalhada como um todo, não apenas
do que é publicado diretamente como também daquilo que pode sair de fontes em
qualquer lugar. O canal interno, quando algum colaborador fala algo em seu blog
ou mesmo no Orkut é cada vez mais comum. O que mostra que a maturidade no
monitoramento da imagem das marcas na web ainda sofre de questões básicas.
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