
cliente está cada vez mais
virtual. Com o advento que
passou a se chamar web
2.0, na realidade para signi-
ficar o aumento da intera-

ção na i nternet, a rede se transformou
em oportunidade para clientes ex-
pressarem seus sentimentos - muito
mais de insatisfação que de satisfa-
ção. Além da tecnologia, os usuários
que se transformaram em 2.0 engen-

draram uma mudança cultural: a li-
berdade de produção de conteúdo,
como os blogs. Transformação que,
cedo ou tarde, bateria à porta das
empresas por meio dos seus clientes.
O conceito web 2.0 surgiu em 2004
e foi criado pela norte-americana
O'Reilly Media, para designar uma
segunda geração de comunidades e
serviços baseados na plataforma
web - ou pura interação. O conceito

propõe uma experiência de uso se-
melhante à de aplicativos para
desktop, utilizatido, freqüentemente,
uma combinação de tecnologias sur-
gidas no final da década de 1990,
como o web services APIs (1998),
ajax (1998) e web syndication
(1997).

Sim, estas tecnologias aumentaram
a velocidade e a facilidade de uso dos
aplicativos web, sendo responsáveis



por um aumento significativo no con-
teúdo (colaborativo ou expositivo)
existente na internet, como reconhece
Ary Rocco, professor e coordenador
do curso de comunicação da
Fundação Escola de Comércio Álvares
Penteado, a Fecap. Estes softwares
permitiram que usuários comuns -
tal a facilidade na utilização - pas-
sassem a publicar conteúdos na rede
mundial de computadores de forma

rápida e constante.
Conseqüentemente,
começaram a se proli-
ferar. Atualmente os
blogs, portais wikis e os
microblogs (Twitter)
dão força e impulso ao
movimento. A expan-
são da banda larga e a
criação de programas
para facilitar a produ-

"A web 2.0 alterou o
modo de trabalhar das

empresas. Monitorar essas
comunidades é, hoje,

essencial para qualquer
organização. As comunidades

oferecem, a baixo custo,
uma riqueza de informações

estratégicas para suas
atividades e produtos."

Ary Rocco, da Fecap



ção do conteúdo deram à essa ten-
dência a força necessária para o
crescimento, marcada pela colabora-
ção, formação de comunidades e
compartilhamento de informações.

E, os brasileiros andam fazendo a
diferença nesta nova realidade virtu-

participantes do Orkut, site de rela-
cionamento, 54% (29,7 milhões)
são brasileiros. Nos Estados Unidos,
há apenas 9,9 milhões de usuários.
O Messenger, sistema instantâneo
de troca de mensagens e comparti-
lhamento de arquivos, conta com
30 milhões de integrantes brasilei-
ros, 12% do total mundial.

A REVOLUÇÃO
DA RELAÇÃO

As redes sociais
provocaram uma
modificação na
relação entre em-
presas e clientes,
uma vez que es-
tes não utilizam
mais a internet
apenas como fon-
te de informação.
Mas, sim, passam

a criar o próprio conteúdo. Daí o surgi-
mento da expressão consumer-genera-
ted media, ou mídia gerada pelo
consumidor. O resultado dessa trans-

formação foi o
aumento na facili-

dade de expres-
sar opiniões e
relatar experiên-
cias pessoais
sobre produtos,
serviços, marcas
e empresas. Ra-
pidamente, o con-
texto passou a ser
oportuno para
uma redefinição

"OMercadoüvreé2.0
desde o seu nascimento,

pois sempre contou com o
conteúdo gerado por seus
usuários, o que significa

que sempre se pautou na
contribuição, colaboração e

participação coletivas."

Helisson Lemos, do

MercadoLivre

de valores e estratégias das empresas
que precisaram se adequar à conver-
gência de mídias.

Se, à primeira vista, todas essas
novidades e outras que estão por vir
assustam, por outro lado, as oportu-
nidades se multiplicam. As empre-
sas que souberem explorar a
globalização digital terão maior fa-
cilidade em lidar com esse novo tipo
de consumidor. É o que aposta o
UOL desde a sua fundação, em
1996. Além da participação no
Orkut e YouTube, a empresa se co-
munica cotidianamente com o pú-
blico por e-mail, salas de bate-papo,
murais, grupos de discussão e blogs.
Até no Shopping UOL, o público dá
notas aos produtos e publica sua
própria crítica. "O bate-papo UOL é
o maior do País. Não temos notícia
de algo similar no mundo. Nos ho-
rários de pico são mais de 60 mi
pessoas conectadas ao mesmo tem-
po", contabiliza a diretora de
conteúdo do portal, Márion
Strecker.

Assim como a UOL, a Locaweb é
uma empresa que já atua no universo
da internet e, inevitavelmente, tam-
bém enxergou a necessidade de inse-
rir as comunidades virtuais nos
processos de comunicação. Por

POLÍTICA

Obama, explorando as
comunidades virtuais

A campanha de Barak Obama para
presidência dos Estados Unidos foi um
exemplo típico da popularidade que
as mídias sociais podem proporcionar.
O uso que o democrata fez dos blogs
e das comunidades, para se aproximar
dos eleitores, gerou efeito positivo para
a campanha. Mas estas oportunidades
precisam preceder alguns alertas. É im-
portante ressaltar que líderes precisam
saber gerenciar seus blogs ou quais-
quer que sejam os canais diretos com
o público. A iniciativa exige cuidados,
pois o ambiente 2.0 requer agilidade e
transparência. Para o cliente, é inadmis-
sível gerar uma expectativa tão grande
e depois não conseguir atendê-la. Me-
lhor que ter um blog não respondido, é
simplesmente não ter.



exemplo, a plataforma Ruby on
Rails, uma das grandes promessas
de sucesso dos desenvolvedores na
internet e da própria Locaweb. Mas
os esforços se concentram mesmo
nos blogs, tidos pela corporação
como canais mais práticos e apro-
priados ao relacionamento com
seus parceiros e clientes. A grande
aposta é o statusbiog (statusblog.lo-
caweb.com.br). Nele, são postados
problemas técnicos de maior esca-
la em tempo real. Assim, se o mes-
mo problema impactar vários
clientes, eles poderão evitar o aten-
dimento telefônico e recorrer ao
blog para solucionarem suas ques-
tões. "No início ficamos receosos
em abrir os problemas técnicos de
forma pública, ainda mais aqueles
de maior escala. Mas com o tempo
fomos bem recompensados com os
feedbacks de clientes que elogia-
vam o método e viram nesta medida
uma afirmação de honestidade e até
mesmo de coragem da Locaweb",
explica Francisco Zapata, diretor de
operações e qualidade da empresa.

O MercadoLivre segue o mesmo
caminho. Investe em estratégias
como o programa de afiliados (www.
mercadosocios.com.br); em wikis
internos para compartilhar projetos
entre os países e diferentes áreas da
empresa; em vídeos de comerciais,
palestras e no YouTube. A idéia é
atingir as redes sociais para propa-
gar mensagens e ofertas da empresa.
"Como somos um negócio genuina-
mente da internet, procuramos de-
senvolver redes sociais que gravitam
em torno da nossa comunidade.
Temos fóruns, espaços para comen-
tários, produção de guias de com-
pra, opiniões e testemunhais", diz
Helisson Lemos, diretor de marke-
ting do MercadoLivre. Já a Editora
Abril, na sua versão on-line, mante-
ve os leitores por dentro dos basti-

dores do maior evento esportivo do
mundo com o blog Olimpíadas
Pequim 2008 (http://pequim.abri].
com.br/index.php).

A Claro se comunica com seus
clientes no mundo virtual há mais
de um ano. Recentemente criou o
blog corporativo no intuito de criar
fóruns de discussão. Mas Miguel
Cui, diretor de clientes, nota que es-
sas comunidades tendem mais para
o lado pessoal que o corporativo.
"Ainda não observamos uma verda-
deira estratégia de negócios nesses
canais, mas acredito que não irá tar-
dar", afirma.

As comunidades virtuais fazem
parte das ações de marketing da

Imageneer, consultoria de bran-
ding especializada na antecipação
de tendências e estratégias para
posicionamento e gestão de mar-
cas, desde que a empresa foi fun-
dada, há quase cinco anos. O
relacionamento pela internet e o
monitoramento dessas comunida-
des são objetos de estudo da em-
presa e peças fundamentais de
todos os projetos com os quais
está envolvida. "Participamos de
comunidades, provocamos comu-
nidades e estimulamos nossa pre-
sença na blogosfera", afirma Paula
Limena, diretora executiva da
agência.

Há quase dois anos a Linksys,
divisão da Cisco Systems, especia-
lizada em infra-estrutura de redes
VolP, wireless e ethernet, possui
no Orkut a comunidade oficial da
Linksys no Brasil, gerenciada pelo

engenheiro de vendas, Diogo
Superbi. "Até o presente momento
temos mais de 600 membros", con-
ta Emerson Yoshimura, gerente re-
gional. A grande iniciativa deste ano
foi o lançamento do portal web 2.0
denominado Eu Quero Linksys -
www.euquerolinksys.com.br - em
que é possível navegar pelas solu-
ções Linksys e postar dúvidas. Todas
as perguntas são interativas e podem
ser respondidas tanto pela equipe
quanto por outros internautas.

Outro exemplo de como a web
2.0 mudou a maneira como as em-
presas se mostram e conversam com
os clientes é a Rain. A mídia de ci-
nema criou o site www.moviemobz.
com.br, que pressupõe a participa-
ção do cliente na sua grade de pro-
gramação de filmes (para a sessão
acontecer, é preciso ter um número
mínimo de participantes). Trata-se
da introdução do cinema indepen-
dente na era da interatividade.

A estratégia da Adidas foi contem-

CONVERGENCIA

> O momento passou a ser oportuno para uma redefi-
nição de valores e estratégias das empresas que preci-
sam se adequar à convergência de mídias.

BLOGS

> Vale lembrar que monitorar não significa
tentar manipular, erro que foi cometido por
várias empresas.

ATUALIZAÇÕES

> Melhor que ter um blog
não respondido é simples-
mente não ter.



plar a criação de uma grande comuni-
dade virtual formada por praticantes
de corrida. Com o nome de Adidas
Code - www.adidascode.com.br - a
comunidade possui dicas de treina-
mento, alimentação balanceada e
orientação de especialistas em condi-
cionamento físico. Além do conteúdo
informativo, há vários benefícios para
estimular a participação dos membros,
dentro e fora da web, como descontos
para a inscrição em competições ex-
clusivas patrocinadas pela Adidas.

PERIGO OU BENEFÍCIO?
As comunidades virtuais podem

ainda representar perigo para as em-
presas, se o canal não for monitora-
do. Assim como acontece com o
boca-a-boca, o conteúdo gerado
pelo consumidor tem poder de in-
fluência sobre outros consumidores
que, muitas vezes, é maior do que o
das mídias tradicionais (TV, rádio,
jornais impressos e revistas). Em es-
pecial o jovem, que tem um envol-
vimento natural com ascomunidades
virtuais. Para ele, esses canais são
tão constantes e persuasivos quanto
os amigos do bairro ou familiares.
Mas muitas empresas ainda ignoram
essa realidade. Segundo Rocco, essa

falta de atenção por parte das orga-
nizações é perigosa. Estima-se que
cerca de 450 milhões de pessoas
circulem diariamente pelos sites in-
terativos da web 2.0.

De acordo com o levantamento da
consultoria Booz Allen, 50% dos
usuários de sites colaborativos se-
guem dicas de compra recebidas
pela internet. No Brasil, 56% dos en-
trevistados admitiram seguir suges-
tões de conhecidos da rede. E, 40%
dos entrevistados estão dispostos a
aceitar recomendações feitas por
desconhecidos. Esses dados mostram
o quão expostas as empresas se en-



tendência

contram, razão mais que suficiente
para justificar a importância do
acompanhamento desses canais.

As companhias conectadas ao con-
texto atual não só incentivam a práti-
ca do monitoramento, como
contratam empresas especializadas
para pesquisar o que seus clientes es-
tão comentando sobre a marca, pro-
duto ou serviço. É o caso da Claro,
que utiliza a ferramenta e-life, um sof-
tware baseado na web, que possibili-
ta o acompanhamento das
comunidades virtuais e a confecção
de relatórios sobre os questionamen-
tos. A e-life permite monitorar a co-
municação boca-a-boca, em tempo
real, e levantar apenas os depoimen-
tos que são relevantes para a empresa.
"Por meio dela, identificamos men-
ções referentes a Claro e tratamos as
questões individualmente. Além dis-
so, contamos com o envolvimento de
todos no processo de acompanha-
mento dos canais: seja um funcioná-
rio da empresa, um parceiro comercial,
um cliente ou até um não-cliente",
conta Cui.

Outra que aposta na e-life é O
Boticário. Todo mês, a ferramenta
disponibiliza um relatório completo
de tudo o que se fala sobre a marca
nos 60 sites mais populares. Munidos
desse relatório, os profissionais de
atendimento selecionam os comen-
tários que são passíveis de resposta
e iniciam um diálogo com o inter-
nauta. No período de um ano, o
centro de relacionamento com o

cliente monitora, analisa e respon-
de, aproximadamente, 1,4 mil de-
poimentos publicados on-line por
consumidores. "Muitos deles ficam

surpresos com o
contato e satisfei-
tos por ter conse-
guido levar sua
opinião tão lon-
ge, trazendo uma
contrapartida da
empresa, mesmo
sem que esta te-
nha sido a inten-
ção inicial", diz
Ana Júlia Baumel,

"Um dos benefícios da
web 2.0 é a possibilidade

de conversar com o
consumidor e esclarecer
suas dúvidas e notar seu
retorno às comunidades
virtuais com menções

positivas sobre a
empresa."

Miguel Cui, da Claro

coordenadora do centro de relacio-
namento com o cliente O Boticário.
O Mercado Livre também planeja
formalizar esse monitoramento no
ano que vem, investindo em ferra-
mentas para avaliar o buzz marke-
ting na web.

A área de inteligência de mercado
do UOL monitora as manifestações
espontâneas sobre a marca, empre-
sa ou serviços. E, ao lançar um novo
serviço, pede feedbacks para o pú-
blico, que, posteriormente, ficam
publicados. Márion diz que, além
de elogios, recebem críticas contun-
dentes. "Alguns podem ver isso

Ary Rocco, da Fecap: "Seu conteúdo
merece ser gerenciado, em função do
grande número de membros que possui,
e da sua importância no contexto brasi-
leiro. Porém, para mim, é uma comunida-
de que tem muito valor do ponto de vis-
ta social, mas pouca credibilidade dentro
do universo empresarial."

Márion Strecker, do UOL: "O Orkut pos-
sui aproximadamente 600 comunidades
que têm alguma relação com o UOL. São
críticas, elogios, comunidades de consu-
midores de diversos produtos e serviços
UOL. Para nós, é de grande importância
entender o modelo de comportamen-
to do internauta nestes canais, além do
nosso próprio território on-line."

Francisco Zapata, da Locaweb: "É uma
formidável rede de relacionamentos
pessoais, com tendência a assuntos não
profissionais. Ou seja, quem entra no
Orkut quer saber de amigos, namoro, in-
teresses culturais, diversão, entre outros.
Quando alguém ou alguma comunidade
entra em assuntos do mundo corporati-
vo é mais para reclamar emocionalmente
ou organizar grupos sociais relacionados
a colegas de trabalho, por exemplo. Di-
ficilmente alguém usaria este canal para
resolver uma questão técnica relaciona-
da à hospedagem de sites ou para gerar
negócios."

Ana Júlia Baumel, de O Boticário: "Cer-
ca de 50% das discussões on-line sobre
O Boticário acontecem nesta rede social.
Embora o Orkut não reúna os formado-
res de opinião necessariamente mais in-
fluentes, a maior parte dos consumidores
usa o site para buscar informações sobre

novos produtos ou falar da sua experiên-
cia de compra n'O Boticário, por isso é
extremamente importante."

Emerson Yoshimura, da Linksys:
"Prestamos todas as informações neces-
sárias quando comentadas ou quando
somos questionados por nossos clien-
tes. O importante é perceber que, após
ganhar credibilidade, uma comunidade
se torna auto-suficiente para perguntar,
responder e comentar todos os tópi-
cos postados. Esse "ritmo de cruzeiro"
só é alcançado quando a comunidade
quebra o "break-even" da adoção desta
ferramenta/comunidade e os leitores
percebem que ela realmente veio pra fi-
car e se tornar uma nova referência para
conhecimento.

Ricardo Marins, da Valor Luxury Ma-
nagement: "O Orkut tem a chance de
criação de comunidades sobre uma
empresa, marca, produto ou até mes-
mo sobre um modo de vida, porém não
tem controle rigoroso, o que é uma des-
vantagem. Pode-se falar bem ou mal da
empresa ali, e não há monitoramento do
site, exceto em casos de crimes virtuais
ou conteúdos com prováveis vírus, por
exemplo."

Marcelo Fernandes,'do NYCNYC: "O re-
sultado é bem limitado, em termos de ge-
ração de clientes, devido à alta poluição
gerada nesses meios. Alinhar a mensa-
gem às necessidades de uma diversidade
enorme de pessoas é uma tarefa árdua,
especialmente porque muitos criam per-
fis fictícios que não refletem exatamente
a realidade de como são, mas talvez de
como gostariam de ser."



como algo negativo, mas achamos
que temos muito a ganhar com a
transparência e o diálogo constante",
afirma. Já os planos da Linksys para
o próximo ano são, em primeira ins-
tância, apenas monitorar os comen-
tários de consumidores, para então
definir uma estratégia de atuação.
"Mas já aprendemos que a liberdade
de expressão é fundamental neste
cenário. Uma opinião negativa pode
refletir a visão de outros leitores e,
caso o problema seja real, essa é
uma forma de união perante o forne-
cedor responsável pelo serviço ou
produto", ressalta Yoshimura. A
Locaweb não tem ainda uma estru-
tura organizada para monitorar a
web. Zapata acredita que a própria

natureza do networking da empresa
traz essas informações.

A ferramenta utilizada pela
Imageneer é o Google Analytics, que
auxilia a identificar a área de apri-
moramento do site. Paula acredita

que, na internet,
onde tempo e es-
paço assumem
uma múltipla di-
mensionalidade,
punições ou deci-
sões reativas à cri-
tica negativa são
mais ostensiva.
Para ela, é mais
produtivo e sim-

ples criar fatos novos. "Calúnias vão
existir, críticas maldosas também.
Porém, quanto maior for a educação
para utilização dos novos meios,
uma nova forma de expressar grati-
dão, contentamento e expectativas
às marcas e aos profissionais, um tan-
to maior será a oportunidade real
dessas marcas terem exposição com
pertinência e construírem relevância
para seus segmentos", explica Paula.

Além do Google Analytics, a TVA
faz uso do Google Trends, Technorati,
Twitter Search, entre outras ferra-
mentas. Leila Cocito, diretora de
marketing e publicidade, afirma que
a TVA conta ainda com uma equipe
de consultores terceirizados que fa-
zem esse acompanhamento, anali-
sando números e documentando a
presença da empresa na internet.

Já a BG Interativa, agência de mar-
keting e soluções digitais do Grupo
Total com (controlador também da Fis-

cher América),

"Um dos grandes erros
do passado na internet
foi acreditar que um site

seria a solução de todos os
problemas da empresa.
O que foi esquecido é
que a infra-estrutura,
os produtos e serviços

vendidos precisavam atingir
as expectativas geradas por
essa poderosa ferramenta

de comunicação."

Marcelo Fernandes, do
NYCNYC

criou um depar-
tamento especia-
lizado em análise
de comunidades
virtuais. Segundo
Araken Leão, di-
retor geral, o de-
partamento de
marketing de mí-
dias sociais é, na
verdade, uma es-
trutura feita para
conhecer e inte-
ragir com o clien-

te. "Com custos baixos em relação aos
métodos convencionais, podemos al-
cançar resultados surpreendentes. O
fruto deste trabalho é muito útil no de-
senvolvimento de campanhas e esco-
lha dos links patrocinados", resume.
Outra agência de marketing, a Garage
Interactive, possui um núcleo de mí-
dias sociais que tem como foco o de-
senvolvimento e gerenciamento de
estratégias nesta área.

Uma das alternativas para fazer da
web 2.0 uma aliada, ao invés de amea-
ça, é apostar na legislação européia
chamada Notice and takedown. O pró-



vedor utiliza mecanismos de denúncia
para que, em casos de notificação so-
bre um suposto conteúdo inadequado,
possa removê-lo. É assim que o
MercadoLivre trabalha. A empresa pos-
sui links para denúncia dentro de cada
anúncio e, quando notificado sobre de-
terminado conteúdo, analisa, investiga
e se procedente, remove, suspende ou
inabilita o usuário.

Outra maneira de evitar uma expo-
sição negativa no universo virtual é
adotar uma postura exemplar no
mundo real. Se a empresa exerce seu
papel corretamente, sendo transpa-
rente e cumprindo o que prometeu,
as chances de expor o seu calcanhar
de Aquiles serão menores. "Nem to-
dos perceberam a velocidade que a
web tem e o seu poder de abrangên-
cia. Ou ainda porque tem medo de
se expor. Gradativamente, as empre-
sas irão perceber a necessidade da
presença e do monitoramento desses
canais", aposta Cui, da Claro. Ana
Júlia, de O Boticário, concorda. "O
que sustenta realmente o relaciona-
mento da empresa com a sociedade
é a forma como ela lida com seus
públicos. Afinal, de nada adianta
monitorar os depoimentos dos con-
sumidores na web e não adotar uma
postura transparente e simpática na
condução dos negócios."

Mas há quem acredite na efemeri-
dade da internet. De uma hora para
outra determinadas informações dei-
xam de ser destaque e caem no es-
quecimento, enquanto novos espaços
entram no foco dos internautas. "Não
sei até que ponto a comunidade eu
odeio X é mais importante que a eu
adoro X. O ponto crucial é a possibili-
dade de opinião do cliente, que gera
divergência e, portanto, maior conhe-
cimento que se traduz em poder de
escolha", aponta o sócio-proprietário
da unidade Itaim do NYCNYC
Sandwich Bar, Marcelo Fernandes,
que também aposta na web 2.0, prin-
cipalmente blogs e no Orkut.

Por mais imprescindível que seja o
acompanhamento desses canais, vale
lembrar que monitorar não significa
tentar manipular, erro que foi cometi-
do por várias empresas no início deste

processo de mídias sociais. "Elas ser-
vem para entender o outro lado da sua
marca, que não é dito nos almoços de
diretoria, e nem mesmo em um focus
group. Mas as empresas ainda acham
que têm o poder nesta relação, não es-
tão acostumadas a lidar com alguém
que fala, pensa e, na verdade, manda
na relação", completa Max Petrucci,
presidente da Garage Interactive.

REESTRUTURANDO EMPRESAS
A nova forma de comunicação ge-

rada pela web 2.0 resultou em rees-
truturações internas nas empresas,
principalmente no atendimento ao
usuário. "Reestruturamos nossa cen-
tral de atendimento de modo a con-
templar algumas iniciativas geradas
pelo consumidor que impactam dire-
tamente na empresa. Além disso, o

SECOND LIFE

Ary Rocco, da Fecap: "Embora várias
empresas estejam instaladas no Second
Life, acredito que esse fenômeno seja
passageiro. Por exigir do usuário um
investimento, mesmo que pequeno, o
número de freqüentadores e sua repre-
sentatividade (na formação de opiniões)
é baixo e restrito. Tem alcance bem limi-
tado do ponto de vista organizacional."

Francisco Zapata, da Locaweb: "Ainda
mais forte o apelo a relacionamentos
pessoais e não profissionais, e, portan-
to deixou de ser foco da Locaweb, em
termos de relacionamento com o clien-
te. Isso é fácil de perceber agora, mas,
na época da origem do Second Life, a
Locaweb teve suas experiências. Chega-
mos a criar uma ilha própria, onde havia
estande da Locaweb. Planejávamos ter
estandes de parceiros e clientes. A idéia
acabou não sendo desenvolvida, pois o
foco deste ciberespaço não seria a me-
lhor forma para passarmos efetivamen-
te nossa mensagem ao público-alvo."

Ana Júlia Baumel, de O Boticário: "No
momento nosso consumidor usa muito
pouco esta comunidade, por isso ela
não está entre o foco de comunidades
monitoradas por nós. Porém, acompa-
nhamos a evolução e não descartamos
fazer isto no futuro, pois vimos os am-
bientes 3D como potenciais espaços de
conversações."

Marcelo Fernandes, do NYCNYC: "Si-
tes como Second Life estão se tornan-
do, cada vez mais, referência para o
relacionamento com um público mais
jovem que traz a internet na veia, como
sua cultura de comunicação, assim
como outras gerações cultuaram outros
meios."

MYSPACE

Ary Rocco, da Fecap: "Depende muito
do negócio e das atividades da empresa.
Se for entretenimento, o monitoramen-

to e a atuação da empresa nessa comu-
nidade é fundamental, obrigatório."

Ana Júlia Baumel, de O Boticário:
"MySpace é um serviço que está, aos
poucos, sendo adotado pelos brasi-
leiros. No exterior este site atrai mais
gente interessada em música. Embora
já estejamos monitorando, o volume
de discussões sobre O Boticário ainda
é pequeno neste canal. Entretanto, po-
demos considerar o uso da comunidade
em ações de parceria com alguma mar-
ca relacionada à música, por exemplo."

WIKIS
Ary Rocco, da Fecap: "Gerenciamen-
to e atuação obrigatórios. Em caso de
manifestações, positivas ou negativas,
sobre a empresa e produtos a organiza-
ção deve atuar sobre o conteúdo. É uma
forma de mostrar aos consumidores e
potenciais clientes que a empresa está
atenta e conectada com o mundo atual.
Isso permite à organização criar ima-
gem positiva e de modernidade."

Ana Júlia Baumel, de O Boticário: "São
ferramentas muito úteis e que têm uma
variedade de uso. Entretanto, o monitora-
mento nos leva a crer que o nosso consumi-
dor ainda as utiliza muito timidamente."

PODCASTING

Ary Rocco, da Fecap: "Também funda-
mental para qualquer empresa. Baixo
custo de produção e eficiente no seu
propósito de levar a mensagem da or-
ganização aos seus clientes. Excelente
custo-benefício."

Digg

Ana Júlia Baumel, de O Boticário:
"Monitoramos no Digg quais as notícias
sobre o Boticário que têm repercutido
mais nas redes sociais. É uma excelente
ferramenta para avaliar a repercussão do
trabalho de relações públicas e relações
com a imprensa, pois as pessoas citam os
links de matérias que mais gostaram."



tendência

próprio blog recebe comentários e so-
licitações de usuários e isso resultou
em mudanças internas", conta Lemos,
do MercadoLivre. Já a Claro ampliou
as áreas da empresa responsáveis pelo
contato por meio da internet.

Em O Boticário houve a elabora-
ção de uma política de conduta via
web, ou seja, a empresa estabeleceu
que a central de relacionamento
com cliente não pode interferir pu-
blicamente em comunidades on-li-
ne ou blogs. Por serem espaços
públicos, criados e gerenciados por
consumidores, são eles que têm o
domínio destes canais.

E, para acompanhar essa tendên-
cia, a Imageneer criou a Imageneer
[Times], uma divisão de negócios
que permite multiplicar conhecimen-
tos e idéias acerca do branding, o
core business da empresa. A
Imageneer [Times] tem como foco a
parte de educação e desenvolvimen-
to da marca em mídias sociais.
"Acreditamos que, como conseqüên-
cia desse trabalho, teremos empresas
e profissionais mais conscientes da
necessidade da consultoria de bran-
ding, fortalecendo nosso negócio
principal", ressalta Paula. Na Linksys,
a interferência positiva das comuni-
dades virtuais resultou em otimiza-

ção nos processos
internos. A interação
com estes canais permi-
tiu à empresa entender
melhor quais os produtos
e serviços mais procura-
dos e os que necessitam
de melhorias. Na BC
Interativa, as transforma-
ções foram inúmeras.
Departamentos de pes-
quisa, planejamento,
criação e ouvidoria têm
desenvolvido e aprendi-
do diariamente com os
cases da web 2.0.

Por meio dos blogs e de outras
iniciativas que permitem interação
é possível que os executivos da alta
administração das organizações te-
nham contato mais direto com usu-
ários. Exemplo disso é Jucelino
Sousa, vice-presidente do Grupo de
Combustíveis Alesat, que mantém
um blog pessoal com alto grau de
interação. No caso do MercadoLivre,
o diretor-presidente, Stelleo Tolda,
criou um blog e, por meio dele, tem
contato com usuários, blogueiros e
internautas em geral. A Claro seguiu
o mesmo caminho e também tor-
nou possível o contato direto do

YOUTUBE

(Vlárion Strecker, do UOL: "Uma busca
rápida no YouTube apresenta uma cente-
na de resultados que mencionam o UOL
de alguma maneira. Não acreditamos
que isso seja uma febre rápida do mun-
do on-line, mas uma opção de forma de
comunicação."

BLOGS CORPORATIVOS

Ary Rocco, da Fecap: "Fundamentai
para qualquer empresa que queira co-
nhecer e dar espaço às manifestações
dos seus clientes. Possuir um blog corpo-
rativo permite a organização monitorar,
gerenciar e utilizar, de forma estratégica,
as informações trazidas pelo seu usuário.
É uma forma extremamente barata e efi-
ciente de gerenciar as informações e a
imagem da empresa (e de seus produtos)
no universo digital."

Marion Strecker, do UOL: "Em julho
de 2007, o UOL instituiu o cargo de om-
budsman e, desde aquela época, ele
mantém um blog com alta participa-
ção do público. Além disso, jornalistas
e colunistas do UOL, como Juca Kfouri
e Marcelo Tas, também publicam blogs,
estimulando o surgimento de comuni-
dades específicas."

Francisco Zapata, da Locaweb: "A Lo-
caweb tem hoje vários blogs corporati-
vos, tanto visíveis pelos internautas (sem
senha e com livre acesso e discussão)
como restritos aos próprios funcionários.
Nos blogs institucionais (blog.locaweb.
com.br) costumamos publicar notícias
do mundo da Locaweb, eventos, novida-
des gerais. Já em blogs específicos, como

de produtos (prodblog.locaweb.com.br)
falamos de especificidades de produtos
Locaweb. Temos também o tecblog.lo-
caweb.com.br onde publicamos somen-
te assuntos estritamente técnicos de no-
vas linguagens e melhorias em formas
de programação."

Ana Júlia Baumel, de O Boticário: "Os
blogs reúnem as pessoas mais influen-
tes. Observamos que os blogs trazem
discussões mais profundas e isso nos
interessa muito. Como há maior profun-
didade e argumentação, o poder de per-
suasão também é maior."

Emerson Yoshimura, da Linksys: "É fun-
damental termos participações nas co-
munidades virtuais desde que tenhamos
recurso para gerenciar nossa participa-
ção. Afinal, se uma empresa não for capaz
de responder ou endereçar comentários
e dúvidas de forma dinâmica não é indi-
cado criar um blog corporativo."

Ricardo Marins, da Valor Luxury Ma-
nagement: "Um blog corporativo per-
mite uma relação menos dura entre a
empresa e o mercado. Sua linguagem é
mais solta e informal, criando uma inte-
ração melhor e aumentando a persona-
lidade na comunicação entre a empresa
e o cliente."

Araken Leão, da BG Interativa: "Em
blogs captamos a opinião espontânea
dos formadores de opinião e seus segui-
dores, nas redes sociais opinamos dire-
tamente e monitoramos a tendência,
nas ferramentas mais focadas discuti-
mos verticalmente sobre os produtos ou
serviços, nos games entretemos e emer-
gimos o consumidor."



presidente, João Cox, com os clien-
tes, por meio do blog corporativo.
Para ele, o objetivo é focar duas
metas da empresa: atendimento ao
cliente e inovação. Bill Marriott,
CEO da rede de hotéis Marriott, lan-
çou, ano passado,o blog corporati-
vo - www.blogs.marriott.com - para
comemorar os 80 anos da rede ho-
teleira e dar oportunidade aos hós-

pedes de estar em contato com as
novidades.

A Imageneer comandou, recente-
mente, um encontro de blogueiros de
moda e comportamento no Planetário.
A idéia foi mostrar à Brastemp, seu
cliente, que não só existe vida inteli-
gente no mundo virtual, mas que esse
universo paralelo é rápido, repleto de
oportunidades e com excelentes pers-

Helisson Lemos, do Mercado Livre:
"Cultivamos uma rede de relacio-
namentos por meio do blog do pre-
sidente do Mercado Livre, o MLOG
(www.mercadolivre.com.br/mlog).
A idéia é abrir-se à blogosfera e aos
internautas em geral para troca de
idéias, experiências, debate de con-
ceitos ligados ao mundo digital, ao
comércio eletrônico e à internet. Den-
tro do blog ainda temos as ferramen-
tas Digg e Del.icio.us que também
ajudam a viralizar o conteúdo. Como
experiências negativas podemos ci-
tar os sites de reclamação, porém, fa-
zemos questão de respondê-los e/ou
orientá-los sobre os fóruns de recla-
mações oficiais de nossa empresa."

Paula Limena, da Imageneer: "A em-
presa é co-editora de um bureau de
megatrends, na França, que constitui
uma comunidade virtual riquíssima
em conteúdo. Um exemplo de clientes
foi o caso da apresentação dos proje-
tos que desenvolvemos para a Bras-
temp, apresentamos as comunidades
de interesse que podem ser público-
alvo da marca; monitoramos os assun-
tos mais freqüentes e criamos a ação.
Já fazemos isso há três anos."

Miguel Cui, da Claro: "Estamos há
mais de um ano atuando nesses ca-
nais.Temos interação no Orkut, Se-
cond Life e, agora, partimos para a
estratégia do blog corporativo cujo
objetivo é trazer os clientes para dis-
cussões em grupos. Aproveitamos
esses canais para orientá-los quanto
ao uso dos produtos e serviços."

Márion Strecker, do UOL: "O UOL se
comunica diariamente com o público
por e-mail, salas de bate-papo, mu-
rais, grupos de discussão e blogs, en-
tre outras formas. O internauta suge-
re conteúdos, aponta erros e discute
a qualidade do jornalismo do portal

por meio do blog do ombudsman e de
links como o Comunicar Erro existentes
em todos os textos jornalísticos do por-
tal. Grandes fenônemos, como Orkut
e YouTube, têm seus equivalentes no
UOL, como o UOL K e o UOL Mais."

Emerson Yoshimura, da Linksys: "No
Orkut temos exemplos dessas experiên-
cias. Como registro positivo, podemos
relatar o caso de um cliente que elogiou
nosso atendimento ao consumidor, no
0800, para a resolução de seu problema.
Uma experiência negativa é a demora
na resposta e troca de um produto de-
feituoso. Neste caso, a Linksys interveio
para a resolução do caso."

Ricardo Marins, da Valor Luxury Ma-
nagement: "Lançado este ano, o blog
Mercado de Luxo Contemporâneo tem
o objetivo de levar e comentar as práti-
cas mais recentes do mercado na cons-
trução de marcas de luxo. A sofisticação
da demanda atual exige que os esforços
e investimentos em marketing e bran-
ding sejam focados no alargamento das
experiências mentais, físicas e senso-
riais. Nossas notícias são interpretadas
e comentadas por especialistas no seg-
mento, procurando inspirar empresá-
rios para novas práticas e estratégias de
construção de marcas de luxo."

Marcelo Fernandes, da NYCNYC: "Te-
mos comunidades no Orkut há mais de
um ano, como NYCNYC Restaurante,
NYCNYC, Eu trabalho no NYCNYC. Além
de um perfil do NYCNYC Sandwich Bar
Itaim."

Ana Júlia Baumel, de O Boticário: "Em
outubro de 2005, uma comunidade cria-
da no Orkut chamou a minha atenção.
Encontrei um comentário de uma jovem
que se definia como órfã de um dos seus
produtos favoritos e perguntava aos ou-
tros membros sobre as razões que teriam
levado o perfume a sair de linha. O cen-

pectivas para participantes que já
possuem um trabalho sério no mun-
do real. "Entender esse mecanismo
faz parte desse processo, portanto,
nada melhor do que promover esses
encontros para que a própria equipe
possa beneficiar-se de uma espécie
de Focus Group gigante sobre essa
questão. Foi excepcional o resulta-
do", comemora Paula. •

tro de relacionamento com o cliente
respondeu com uma simpática men-
sagem que explicava, de forma sim-
ples, o conceito de ciclo de vida de um
produto e porque alguns deles eram
descontinuados. No final, a empresa
agradecia pelo interesse e prometia
novidades em breve. O e-mail agra-
dou tanto que a jovem postou outro
comentário, na mesma comunidade,
elogiando a empresa e divulgando a
mensagem de O Boticário para os cer-
ca de 400 membros."

Rafael Spoladore Reis, da TVA: "A TVA
considera bastante importante se rela-
cionar virtualmente com seus clientes,
seja pelo site da empresa ou não. Temos
acompanhado diversas redes sociais,
blogs e Twitter. E, a empresa tem inte-
resse em aumentar sua presença nesses
ambientes e no futuro aposta em ferra-
mentas como o open social."

Max Petrucci, da Garage Interacti-
ve: "O trabalho com SkoIBeats desde
2006 foi muito centrado em comu-
nidades, blogs de música e sites do
mesmo tema. Usamos várias formas
para aproximar a marca do target e
fomos ampliando cada vez mais o
diálogo. O próprio portal SkoIBeats
é uma ferramenta muito eficiente de
mídias sociais, por meio dele mais de
200 mil pessoas, por mês, interagem
em torno do tema música e esta in-
teração foi levada ao extremo agora,
uma vez que o festival de 2008 está
sendo inteiramente montado pelo
usuário, pelo site."

Fernando Cirne, da Editora Abril:
"Temos uma série de comunidades
como www.info.abril.com.br/blog/
virusebugs/, http://gloss.abril.com.
br/blog/, http://placar.abri l .com.
br/blogs/blogdeprata/posts/blog.
shtml, http://jovem.abril.com.br/wi-
tch/blog/, entre outras."
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