
E ssencial como meio de co-
municação e parte das es-
tratégias de marketing das

empresas mais bem organizadas, a
internet transformou-se em pode-
rosa ferramenta de atendimento
e relacionamento com o cliente.
Blogs, chats e e-mails corporativos
informam, orientam, recebem e
respondem críticas c queixas como
verdadeiros ombudsmen.

Pioneira entre as companhias
"blogueiras" no Brasil - e também
em vendas de imóveis on-line -, a
construtora Tecnisa já postou em
torno de 500 textos em seu blog,
lançado em 2006, e recebeu mais
de 10 mil comentários. Apenas
duas mensagens deixaram de ser
publicadas, segundo Romeo Bu-
sarello, diretor de marketing da
companhia, porque continham
palavras chulas. Os demais comen-
tários, mesmo críticos, às vezes
agressivos, foram publicados.

Para responder aos internau-
tas, a Tecnisa precisou criar uma
cultura blogueira entre os funcio-
nários. Hoje, 30, dos 240, ajudam
a responder às perguntas e escla-
recer dúvidas enviadas via blog.
Alguns clientes usam o veículo
como ouvidoria, embora abordem
geralmente questões que pode-
riam ser resolvidas por meio de
outro canal de relacionamento,
de acordo com Busarello. E muitos

internautas acessam o blog como
canal de informação, pois 66% do
conteúdo é de utilidade públi-
ca. Há várias e boas razões para
a Tecnisa manter tal esquema. A
primeira é a exposição de mídia
que o blog proporciona, até pelo
pioneirisrno. E a transparência
rendeu mais credibilidade.

Conhecida pelo uso de estraté-
gias ancoradas em meios não con-
vencionais, como telefone celular,
a Fiat inovou no setor ao criar um
blog para seu modelo de luxo Li-
nea, em agosto de 2008, um mês
antes do lançamento no mercado.
O primeiro post, acompanhado
de um vídeo de Cledorvíno Belini,
presidente da Fiat América Lati-
na, recebeu 174 comentários. Era
o começo de uma série de 45 posts
e 41 vídeos (até fevereiro) sobre os
bastidores do desenvolvimento
do produto, concebida para agu-
çar a curiosidade, em especial,
do público-alvo da montadora: os
ávidos por novidade e com poder
aquisitivo elevado, que são tam-
bém formadores de opinião. O es-
forço resultou em mais de 100 mil
visitas até o início de março.

Segundo João Batista Ciaco, di-
retor de publicidade e marketing
de relacionamento da Fiat, a estra-
tégia serviu ao processo de cons-
trução da marca num segmento
do qual a montadora estava au-

sente no país: "Começamos a falar
um pouco antes da compra com
esse público, que não era necessa-
riamente nosso cliente".

O blog do Linea permanece
on-line, garantindo visibilidade à
marca no amplo universo da cha-
mada biogosfera e das redes so-
ciais que agrega. Mas, para quem
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comprou o automóvel, a Fiat criou
um outro espaço virtual, o Clube
Único, de acesso restrito, que já
tem 2 mil cadastrados. Esse consu-
midor tem canais exclusivos de co-
municação, como e-mail e news-
letter, e recebe convites para shows
e eventos. O objetivo, de acordo
com Ciaco, é promover a satisfa-

ção do cliente e expô-lo à marca o
máximo de tempo possível.

E-mails e chats corporativos
também prol i feram na web. A Via-
ção Itapemirim, uma das maiores
do país em transporte rodoviário
de passageiros, transformou o sis-
tema em ferramenta de marketing
ao instalar, em maio de 2008, um

software que possibilita avaliar
os serviços e o tipo de demanda,
segundo Marluze Poleto, super-
visora de atendimento da com-
panhia. Ela explica que o sistema
on-line gera mais informações
(os diálogos ficam armazenados),
que servem como base para apri-
morar o serviço e, nesse aspecto,
funciona melhor que o telefone:
"Agora temos como medir o ní-
vel de satisfação do cliente, e com
mais rapidez".

Atualmente a empresa conta-
biliza 5 mil acessos a cada mês
aos chats. O internauta busca,
quase sempre, informações sobre
horário, preço e linhas de ônibus
{eventuais reclamações são enca-
minhadas a canais específicos). É
um número muito menor do que
o de ligações para o telefone 0800
da Itapemirim, mas a tendência,
de acordo com Marluze, é que o
atendimento on-line se estabilize
em 20% a 30% das consultas nos
próximos meses.

A escola de idiomas e informá-
tica Microcamp também adotou
chats para complementar o aten-
dimento por telefone no início
deste ano. O sistema dá conta da
demanda por informações de po-
tenciais alunos e matriculados
dos vários Estados brasileiros (es-
tes são 135 mil, ou 30% a 40% do
mercado no segmento).

A empresa ainda sabe quantos
dos 10 mil atendimentos mensais
são feitos por meio do chat, mas
informa que os alunos buscam
on-line esclarecimentos sobre mu-
dança de horário, agendamento
de provas. Os demais internautas
procuram informações sobre os
cursos e endereços de escolas mais
próximas. Como o software não
grava os diálogos, determinados
assuntos são tratados via e-mail,
segundo Danilo Tuffi, diretor de
marketing da empresa. Mas há no
mercado ferramentas que armaze-
nam os conteúdos e ainda emitem
relatórios de produtividade, indi-
cando, por exemplo, tempo médio
de atendimento por operador, ho-
rários de pico de demanda e seto-
res que geram mais demanda.
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