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s analistas

especializados em

internet gostam de
dizer que uni dos

grandes erros estratégicos de

grande parte das empresas
nos anos 90 foi ignorar a web

comercial e as oportunidades
que este meio teria para gerar

negócios. Quando a internet
já era uma realidade mais

do que consolidada, muitas
companhias tiveram de correr

atrás do prejuízo.

Algumas empresas,
no entanto, estão bem
preocupadas em não repetir o

erro ao cuidar muito bem de

um dos principais fenômenos
da web da atualidade. São as
redes sociais, que começaram

a ganhar força a partir do

início desta década com os
blogs e se potencializaram

com ferramentas como Orkut,
Facebook e Twitter.

Dentro deste cenário,

surgiu um novo tipo de
profissional; o gestor de

redes sociais, responsável
por monitorar e aprimorar a

imagem da empresa diante

dos novos meios de difusão
de informações. Ele não

precisa ter uma formação
acadêmica específica em

tecnologia da informação,

mas é essencial estar o
tempo todo conectado e
informado sobre as novas

tecnologias capazes de gerar

interatividade na rede.
A Tecnisa, um dos cases

mais famosos pela abordagem

que faz da web, já mantém
um gestor de mídias sociais.

Quem ocupa a vaga é Roberto
Loureiro, um profissional

oriundo da área de marketing
que conquistou bons

resultados no que diz respeito
à reputação da empresa na

internet e na realização de

negócios no ambiente online.

Em entrevista ao

COMPUTERWORLD,
Loureiro conta como

transformou o blog em um
dos principais canais de

relacionamento da empresa
com o cliente e como essa

abordagem alavancou uma
série de ações nas redes

sociais.

COMPUTERWORLD A
atividade que você exerce

na Tecnisa mistura um
pouco gestão de marketing

e administração de

ferramentas da tecnologia.
Como é seu dia-a-dia
nessa função?

ROBERTO LOUREIRO i
Pelo fato de ser uma profissão
nova, é um trabalho constante

de experimentação, tentativa e
erro. O gestor de redes sociais

precisa ter um conhecimento

muito grande das novas
tecnologias de comunicação.

Em outras palavras, precisa
ser um heavy-user dos

serviços sociais que a rede
oferece, como Orkut, Yahoo

Respostas, Facebook, Twitter

e blogs em geral. É necessário
também ser um expert em

Google e SEO (Séarch Engine

Optimizarion) e conhecer bem
a ferramenta, para ter o maior
índice de acertos possível.

Minha experiência na
Tecnicsa começou com
um blog. No início, o

questionamento que a gente
se fazia era como transformar

o blog em uma ferramenta

para gerar novos negócios,
No entanto, mais importante

do que vender apartamentos,
ele se tornou muito

importante para garantir a

reputação da companhia. O



blog Tornou-se uma espécie de
ouvidoria da empresa e tem o
papel de interceptar eventuais
insatisfações do cliente antes
que mensagens negativas
caiam na grande rede.

Existe uma ferramenta de
reclamações na internet que
é fenômeno nas buscas do
Google. Se a empresa sofre
alguma reclamação neste
site, fatalmente entra nas
primeiras posições da busca.
E todo internauta sabe como
isso pode ser prejudicial para

a reputação da empresa.
Se fosse resumir o objetivo

do meu trabalho, seria este:
garantir a reputação da
Tecnisa nas redes sociais, claro
que aliando este trabalho a
uma boa prestação de serviços
da Tecnisa em geral.

CW l Você citou o Google
como um dos pontos-chave
na gestão da reputação da
empresa, mas um de seus
maiores mistérios é o critério
para a aparição nas páginas.

Como isso é gerido?
Loureiro l Realmente,
ninguém sabe exatamente
como o Google faz para
ranquear as páginas, mas
é possível ter uma noção
por meio de experiências.
Sabemos, por exemplo,
que alguns sites específicos
tendem a ganhar lugares
mais altos, por conta de
sua relevância, do número
de links que levam a ele.
Conseguimos identificar,
também, uma combinação de
palavras e termos estratégicos
que elevam os resultados.
Com base nisso, trabalhamos
constantemente para que
as menções negativas da
empresa saiam dos primeiros
lugares do Google, elevando
as citações positivas.

Uma das estratégias
que facilitam isso é ter um
espaço em cada um dos
principais serviços sociais
da rede. Além dos já citados,
posso mencionar o Flickr,
o Youtube, o Slideshare, o
Twitter e por aí vai.

Outro fator relevante
para o Google são os links
espalhados por toda a rede
e que levam a você. Por isso
é importante realizar um
trabalho de boa vizinhança,
criar links que levam a sites
da sua área de atuação.
Eventualmente, seu site
recebe uma retribuição.

Mas é bom destacar que,
além das redes sociais, o
próprio portal da companhia
tem um papel fundamental
no relacionamento com
os clientes. E mesmo
nessa altura da internet
comercial, muitas empresas
ainda não dão a atenção
adequada à rede. É comum
as pessoas enviarem e-mails

e receberem como resposta
o Telefone para contato. Nós
tomamos muito cuidado
com isso. O cliente manda
e-mail e recebe resposta em
até 15 minutos. É algo que
surpreende e evita que ele
recorra a outros meios de
reclamação.

CW i E existe um trabalho de
monitoramento da ação da
concorrência nas mesmas
redes sociais?
Loureiro Certamente. Este
tipo de trabalho é importante
para saber o que acontece,
o que dá certo. Eu entro em
todas as comunidades de
outras construtoras e também
sempre acompanho casos de
empresas de outros ramos.
Estou sempre buscando
informações de elementos
que aumentam a audiência e
acompanhando ferramentas
com potencial de criar alguma
pequena revolução na forma
como a comunicação online
acontece.

CW l Como é possível
aconselhar alguém que
pretende se dedicar a uma
carreira como esta?
loureiro l Além de
compreender as novas
tecnologias da web, é
preciso se dedicar muito a
entender de pessoas: como
elas se comportam, o que
elas pensam, qual é o desejo
delas quando procuram
sua empresa pela internet
e quando procuram as
redes sociais para atender
aos seus anseios. Além de
tudo, é preciso adquirir uma
grande visão de negócios e
ligar esses novos recursos
da web ao core business da
empresa. (RÃ)
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