


neste exato momento, vai criando os últimos versos da

música que a sua banda de "bossa- punk-nova-maracatu"

pretende gravar e distribuir pelas redes sociais na internet.

Ah, como seria bom se esta funcionalidade pudesse

realmente existir, principalmente quando falamos de nosso

cotidiano profissional. Imagine quantas vantagens teríamos

no processo de desenvolvimento de produtos e de serviços

que suprissem as necessidades exatas dos consumidores.

Ou ainda saber o jeito certo de tratar os colegas de

trabalho e também para satisfazer os desejos dos clientes.

Como não é possível ficar esperando por uma fórmula

mágica, a solução é buscar outras ferramentas que tornem

esse cenário o mais próximo da realidade. No ciclo de

vida de uma agência, sabemos que o relacionamento

com seus clientes é etapa fundamental para garantir a

sobrevivência no mercado.

Falando nisso, nesses tempos digitais, o momento

pede uma profunda reflexão sobre as mudanças que a

internet tem trazido no planejamento de comunicação

das empresas. "O investimento em campanhas on-line

cresceu brutalmente nos últimos cinco anos. A agência

que utilizamos (Lew'Lara/TBWA), inclusive, abriu uma

divisão exclusiva para internet, a ID. O nosso site passou

por profundas transformações e se tornou um portal com

várias comunidades, por onde passa toda a comunicação

on-line, tanto para clientes internos quanto externos, e

hoje é intensamente usado para capacitação. Passamos

a observar o comportamento dos internautas que se

encaixam dentro do nosso target e trabalhar estratégias

de mídia on-line que falassem diretamente com esse

público. Fizemos uma adequação da nossa comunicação

off-line ao meio digital, na tentativa de transferir uma

parcela dessa experiência que nosso cliente tem ao

assistir a uma demonstração numa escola para o ambiente

on-line", revela Reinaldo Campos, gerente de marketing

da Cultura Inglesa (www.culturainglesa.net).

E essas transformações atingiram também outros

segmentos de mercado, como veremos nos depoimentos

a seguir. "Hoje, as nossas ações formam uma grande rede

numa presença digital complexa que abrange de sites

institucionais, hotsites promocionais, sites patrocinados à

mídia on-line, redes sociais, participação em multiversos,

games e ações de mobile marketing. O fio condutor

precisa ser sempre o plano estratégico da empresa,

nossos objetivos institucionais e mercadológicos, que

hoje posicionam a Petrobras como uma empresa de

energia e que precisa se comunicar com 27 países onde

está presente. Atualmente, contamos com uma equipe

interna altamente especializada e dedicada ao assunto,

responsável por.orquestrar essa presença digital global

da empresa. Contamos ainda com fornecedores de alto

nível: os grandes parceiros que são as nossas agências

de comunicação digital, o que tem possibilitado ações

de sucesso e uma importância crescente da internet

em nossas estratégias de comunicação", afirma Patrícia

Fraga, gerente de multimeios da Petrobras (www.

petrobras.com.br).

"Com o lançamento do portal pe360graus, há seis

anos, a Globo Nordeste passou a contar com mais um

veículo para apoiar, complementar e potencializar suas

ações e projetos, sejam de marketing ou de jornalismo.

Hoje, praticamente todos os planos e os projetos

comerciais e de marketing da W possuem ações de cross

mídia previstas no portal. E essas ações contribuíram

muito para o crescimento desses projetos", diz Felipe

Malta, assistente de planejamento e mercado da Globo

Nordeste e responsável pelo marketing do pe360graus

(www.pe360graus.com).

Além das empresas tradicionais que conhecemos

no mercado "físico e presencial", uma demanda que

promete crescer consideravelmente nos próximos

anos são os novos empreendimentos, criados para ter

presença exclusiva na internet e que também vão solicitar

e gerar muitos negócios para as agências digitais. "Somos

uma empresa on-line e todo o nosso planejamento é

baseado na forma de comunicação típica da internet,

altamente democrática, em que todos têm poder e

meios para se comunicar. Por isso, contamos muito com

a divulgação boca-a-boca. Incluímos ferramentas como

o convite pessoal e indicação de filmes que estimulam

o processo. E também damos muita importância para a

divulgação em outras redes sociais, sempre confiando

nos próprios usuários para divulgar o serviço,

e nos comunicando com eles de igual para

igual", explica Marcus Mansur, diretor do

CineMenu (www.cinemenu.com.br).

A seguir, vamos dar voz



a quem investe nos projetos de internet, tentando traçar os

desejos e as expectativas de empresas dos mais variados

segmentos do mercado brasileiro. Além disso, procuramos

apontar quais são as características essenciais na estruturação

de um departamento de atendimento de uma agência e o atual

perfil do profissional que vai atuar nesta área.

O que eles querem comprar?

Sabemos que existe uma oferta adequada e variada

de formatos disponíveis para veiculação de um plano de

comunicação pela internet. Assim, o primeiro passo para

entendermos as necessidades e os objetivos de quem investe

na web é descobrir quais são as campanhas mais utilizadas por

essas empresas nos últimos anos.

"Utilizamos sempre, em nossas comunicações, hotsites,

e-mails marketing para nossa base cadastrada, banners em

nossos sites etc. Por não possuirmos verba de mídia, temos

que ser muito criativos em nossas operações. Para divulgarmos

a marca Time Brasil nas Olimpíadas de Pequim, por exemplo,

fizemos uma parceria com o Google. Criamos um canal no

YouTube (http://br.youtube.com/timebrasil) e um skin para o

iGoogle. Mas a nossa ação de maior sucesso foi a criação de

um skin (http://tinyurl.com/cob-orkut) para o Orkut, com link

de aplicação na própria página do usuário. Esta funcionalidade

ficou disponível só durante os Jogos de Pequim e mais de

nove milhões de pessoas clicaram nele. Foram nove milhões de

usuários que entraram em contato com a nossa marca de uma

maneira pessoal e divertida. Metade dos usuários do Orkut

que se logou durante as Olimpíadas interagiu conosco", diz

Flávio Gimenes, coordenador de internet do Comitê Olímpico

Brasileiro (www.cob.org.br).
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datas comemorativas, uma parceria Globo Nordeste

e pe360graus. Desde 2007, em cada data (Dia das

Mães, Dia dos Avós, Dia das Crianças etc.), lançamos

um hotsite onde os internautas podem enviar fotos

para um álbum virtual. Selecionamos algumas e com as

imagens produzimos vídeos em homenagem à data que

serão veiculados na TV. A cada data, batemos recorde

de participação e de audiência. Mas o maior retorno

certamente é o reconhecimento do nosso público, para

quem enviar uma foto no pe360graus já virou parte das

suas homenagens a cada uma das datas", revela Felipe.

O que os clientes procuram em uma agência?

Talvez as respostas a esta pergunta sejam o ponto-

chave para uma agência conseguir atingir o mais alto nível

de qualidade na prestação de seus serviços. Então, vamos

conhecer os parâmetros que vêm sendo utilizados pelas

empresas na hora de selecionar uma agência digital.

"Ela tem de se mostrar dinâmica e pronta a atender

e cumprir os objetivos de marketing, além de dispor de

ferramentas de vanguarda, tais como o Tour Virtual 3D

(www.chamonixcars.com.br/site) que foi desenvolvido para

a nossa página", aponta Newton.

Capacidade criativa é um dos aspectos, como ressalta

Patrícia, que não pode faltar nesta área. "Interessa-nos,

sobretudo, trabalhar com gente criativa, instigada pelos

desafios e que sejam parceiros da empresa no melhor

sentido da palavra, mas que também estejam bem

estruturados, preparados para dar conta das inúmeras

demandas de comunicação digital que uma empresa

do porte e complexidade da Petrobras exige. Estamos

sempre atentos ao mercado, participamos de associações,

principais eventos nacionais e internacionais, visitamos

agências, trocamos figurinhas com outras empresas,

tudo isso para chegarmos ao melhor modelo possível

de atendimento as nossas necessidades e objetivos

- e isso está em constante evolução".

Uma opinião parece ser unânime entre

as empresas: as agências precisam assumir uma

postura de consultoria para trazer maior segurança no

relacionamento com os seus clientes. "Falta à grande

maioria das agências digitais capacidade de planejamento

e, conseqüentemente, de cumprir os prazos acordados.

Ainda são raras as empresas que percebem que seu

negócio é, sobretudo, uma consultoria, que precisa

primeiro entender o problema, a realidade e a verdadeira

necessidade do seu cliente, para, a partir disso, criar a

solução", alerta Felipe.

"Na prática, todo relacionamento entre empresas é

também um relacionamento entre pessoas e, às vezes, essa

dimensão não é bem avaliada pela agência. A empresa

que aposta num fornecedor não quer trabalhar com

interlocutores que aceitam qualquer coisa como solução

sem maiores avaliações, só dizem amém para qualquer

idéia ou só tentam agradar de forma inconseqüente.

As empresas estão em busca do suporte de alguém de

confiança. Uma agência que possa lhe indicar caminhos,

mas também contrapor idéias como um bom consultor

especializado, levantar a bandeirinha vermelha na hora

certa indicando problemas quando for preciso, propondo

e avaliando as melhores soluções. A agência precisa deixar

o cliente seguro e confiante em suas decisões, mostrar

consistência e propriedade sem ser chata. Pois, por outro

lado, a pior coisa é ter que lidar com um fornecedor dono

da verdade, arrogante, distante e difícil de estabelecer uma

conversação franca e direta", acrescenta Patrícia.

Além disso, não podemos nos esquecer da

importância do cumprimento de prazos e a entrega de

projetos de qualidade. "O que mais desgasta uma relação

é o atendimento. Ele tem que deixar sempre o cliente

a par do processo, não prometer o que não conseguirá

cumprir, ser específico sobre o que será entregue e nunca

tentar enganar o cliente, nem em pequenas mentiras.

Digo isto, pois eu, como outros gerentes de marketing,

viemos de agências. E conseguimos identificar quando

um atendimento está tentando disfarçar um problema

interno", argumenta Flávio.

Profissional de atendimento na era 2.0

Para atender todas essas exigências por parte de

seus clientes, as agências vão precisar buscar talentos

que estejam antenados com as transformações do

mercado. Assim, algurnas características irão ajudar a

traçar o perfil ideal de um profissional para trabalhar na

área de atendimento.

"É mandatório que o profissional seja um heavy user

de tecnologias da informação e comunicação. Não há

como escapar disso. O atendimento pode ser ótimo no

relacionamento com o cliente, mas não pode ser pego de

surpresa quando questionado sobre uma nova ferramenta

ou tendência tecnológica. E isso está cada vez mais difícil,
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já/que novas tecnologias nascem e morrem absurdamente

rápido", diz Marcelo Morem, gerente de marketing da

AG2 (www.ag2.com.br).

Dessa forma, como destaca Sérgio Coelho, sócio-

diretor da HomeWebbing (www.homewebbing.com.br),

cada vez mais se valoriza o profissional que possui um

relacionamento intenso com a web. "Ele precisa entender

que informação, relacionamento, diversão e web são uma

coisa única. A web é tudo, literalmente, quase como ar.

Extrapolando, acordo, web; trabalho, web; noite, web.

Agora que ela está no celular então, e como ninguém sai

de casa sem celular, você não sai de casa sem web! Um fato

ilustra bem esta nova realidade: tivemos um casamento de

um amigo do trabalho e um funcionário novo não sabia dar

um nó de gravata. Onde ele aprendeu? No YouTube, ou

seja, na web. E não é que ficou um nó bem feito".

Para Daniel Medeiros, gerente regional de

atendimento da 10'Minutos S.A. (www.10sa.com.br), outra

característica importante nos dias atuais é possuir urna

grande inteligência emocional. "Boa parte de seu trabalho

é o gerenciamento de expectativas. O atendimento é um

pivô que necessita entender muito bem a realidade do

cliente e deve saber passar seus anseios e expectativas

para dentro da agência. Para entender a realidade do

cliente, é muito importante que esse profissional mergulhe

na realidade de negócios das empresas que ele atenda e

conheça o cenário competitivo e todas as outras variáveis

da dinâmica de negócios. É importante que ele seja capaz

de enxergar o mundo através da ótica dos seus clientes e a

partir daí identificar oportunidades que gerem valor".

Qualidades de um núcleo de atendimento

Traçado o perfil de profissional, a próxima etapa

é definir os elementos essenciais que garantam um

alto índice de qualidade na dinâmica de produção do

departamento de atendimento de uma agência.

"Organização, controle de tarefas, cronogramas e

muita conversa com clientes e com a equipe da agência.

A melhor forma de avaliar um atendimento é a satisfação

do cliente e dos criativos (nesse caso, incluo toda a

patota: designers, programadores, animadores, arquitetos

de informação)", orienta Alexandre Bessa, diretor de

atendimento e projetos da Gringo (www.gringo.nu).

Além disso, ter processos bem mapeados, como

ressalta Leonardo Silveira, gerente de relacionamento da

getmade (www.getmade.com.br), vai facilitar o controle

diário das tarefas a serem realizadas pelo departamento.

"Com uma escala de atividades planejada, o profissional de

atendimento consegue se organizar e ter tempo suficiente

para a realização de um atendimento mais enriquecido,

além de mais tempo para o acompanhamento da produção.

O departamento de atendimento deve ser a ponte entre

a agência e o cliente. É fundamental para a saúde desta

área que ela tenha bom senso: ou seja, ela deve saber o

momento de frear o cliente, se impor junto a produção

quando uma determinada peça não estiver de acordo com

o planejado e, claro, nunca se comprometer com algo que

não possa cumprir. A junção de processos bem estruturados

e uma equipe unida e alinhada com as características

necessárias para se cumprir bem o papel do departamento

são garantias de um alto índice de qualidade para a área de

atendimento de uma agência digital".

Atributos do profissional de atendimento 2.0

Alexandre Bessa, da Gringo, nos revelou alguns dos atributos
que ele procura quando precisa contratar um profissional na área:

1) O atendimento também deve ser um gerente de projetos:
"Ele precisa ser extremamente organizado. É preciso ter
conhecimento de prazos de produção, cronogramas e alocação
de recursos internos ou externos. Além disso, saber fazer

cronogramas, listas de pendências, relatórios de status e repassar
briefings e pedidos de cliente para a equipe criativa."

2) Atendimento não é criação, mas deve saber defender as
idéias criativas:
"Um atendimento não é um leva e traz; um tirador de pedidos.
Por isso, encaminhar e-mails de cliente é proibido."

3) Um bom atendimento é um bom manipulador de
expectativas:
"Ele é quase um psicólogo, tanto do lado do cliente quanto
do lado da própria agência. A equipe - e quando digo equipe,
junto o cliente e a agência - deve estar gostando do trabalho e

entender as limitações de prazo, custo, tecnologia sem que isso
gere frustração."

4) Outros mais comuns*.
"Dominar o idioma inglês, inquietação, saber lidar com as
pessoas, liderar um time, receber e dar feedbacks etc.
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