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Esse consumidor dissemina informa-
ções que, rapidamente, são multipli-
cadas no mundo virtual. É fato que o
contrário também acontece, alguns
clientes usam as redes sociais para
elogiar e juntar-se às causas apoiadas
por empresas, mas esse público ainda
é minoria.

A dúvida é clara: será que o efeito
viral dessas reclamações e elogios real-
mente é capaz de manchar ou melho-
rar a reputação de uma empresa? A
Consumidor Moderno analisou os efei-
tos desses novos canais de comunica-
ção na relação empresa—cliente e como
as empresas podem ganhar (ou perder)
com isso.

O estudo "O poder do efeito vi-
ral", realizado pela XPLab (Experien-
ce Lab) e E-Consulting, no primeiro
semestre deste ano, define três tipos de
impactos virais ligados ao processo de
geração de mídia pelos consumidores,
enquanto emite opiniões, juízos de va-
lor, profere críticas, reclamações, lança
elogios e postula dúvidas.

Segundo a pesquisa, cada post (ne-
gativo ou positivo) relacionado a uma
empresa, um produto, um serviço etc.
vai impactar diretamente 10% do total
da rede de relacionamentos de forma a
gerar ação, seja essa qual for (cancelar
uma assinatura, trocar de empresa,
comprar um novo produto etc.). Os
outros 90% também são impactados,
mas não necessariamente eles dão
crédito ou se mobilizam para alguma
ação. "Se um post negativo atinge uma
rede de cem pessoas, em média dez
pessoas tendem a se mobilizar com
a notícia. Os outros 90% absorvem
aquela informação. Porém, se começa
a chegar mais informação reforçando a
tese, aumenta o número de mobiliza-
ção negativa ou positiva, aumentando
o efeito viral", explica Daniel Dome-
neghetti, CEO da E-Consulting.

Isso significa que reclamações como
as de Erika ou Elis, quando somadas a
uma avalanche de outras informações

sobre a empresa, podem, sim, causar
transtornos à marca. Segundo dados
de pesquisa divulgada pela consultoria
norte-americana ComScore, o Twitter
já ultrapassou em todo o mundo os 44,5
milhões de usuários, com um cresci-
mento de l .460% apenas no último ano.
Com as iniciativas dos consumidores
2.0 em voga, deixar o canal de lado não
é boa política das empresas, seja de qual
setor for. Outro levantamento confirma
essa tese.

Uma pesquisa realizada pelo site
Wetpaint e pela consultoria Altimeter
Group, divulgada em julho de 2009,
mostra que o engajamento nas redes
sociais está diretamente relacionado
ao faturamento das empresas. As cor-

porações melhor classificadas, num
ranking de cem, ou seja, com maior
envolvimento em redes sociais, tive-
ram em média 18% de crescimento na
receita - enquanto as com pior coloca-
ção tiveram 6% de perda. O estudo,
chamado "Engagementdb", baseia-se
na presença das empresas em mais de
dez sites de relacionamento. Além de
avaliar a participação de cada marca,
usando critérios personalizados de
comunicação, a pesquisa investigou o
quão envolvidos estavam os departa-
mentos da empresa e seus executivos,
mostrando a amplitude e a profundi-
dade do envolvimento.

"A HP é uma empresa forne-
cedora de tecnologia, mas acho que
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despreza o novo tipo de comunicação
e o poder que o Twitter possa causar
em seu nome", diz Elis. "O Twitter é
um canal importante de informação e
é estranho que a HP não se preocupe
com isso. Marcas de outros setores já
se preocupam", aponta.

Na verdade, a HP se preocupa
com as informações que são divulga-
das sobre a empresa nas redes sociais.
Segundo Luciana Panzuto, gerente de
comunicação da HP Brasil, no caso do
problema da Elis com seu scanner, a co-
municação não foi enviada para o ende-
reço oficial da HP no Twitter (http://
www.twitter.com/hpnoticias). Mas ela
garante que a empresa faz monitora-
mento das mensagens que são postadas

em mídias sociais. "Em breve, anun-
ciaremos um fórum de suporte on-line
entre consumidores, em português, que
permitirá que seus membros se conec-
tem e troquem opiniões, além de obter
respostas às dúvidas a respeito de seus
produtos HP", afirma.

Por enquanto, a HP utiliza o Twit-
ter para divulgar notícias e promover o
diálogo com os mternautas brasileiros
e não como um canal de suporte téc-
nico. "Todas as reclamações recebidas
via Twitter são respondidas com os ca-
nais apropriados e são encaminhadas
ao Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) no País", afirma Luciana.

Já no caso dos problemas com a
Nextel, Erika sabe que as empresas de

telefonia são as campeãs de reclama-
ções, e vê o Twitter como mais um meio
de disseminação, além de uma busca
dos consumidores por um atendimento
melhor. "Não esperava receber alguma
resposta pelo microblog, mas ainda
acho que o nome da empresa é o seu
maior patrimônio e ela deve ficar ante-
nada a todos os meios de comunicação.
Uma reclamação pode manchar a sua
marca e torná-la não confiável", diz.

A Nextel respondeu por meio de
sua assessoria de imprensa que moni-
tora as redes sociais e utiliza a análise
dos comentários dos internautas para
aprimorar processos e serviços. "No
momento não possuímos perfil oficial
no Twitter e em outras redes, mas em
breve teremos novidades para ampliar
nossa interação nas mídias sociais",
informou a empresa em comunica-
do. Por enquanto, a Nextel pode ficar
tranqüila. Ao contrário de Elis, que já
afirmou que não comprará outros pro-
dutos da HP, Erika se diz feliz com a
operadora pela relação custo-benefí-
cio. "Durante as postagens no Twitter,
não quis criticar o serviço da Nextel,
mas o atendimento lento e ineficiente.''

O relacionamento da Nextel e da
HP com os consumidores no mun-
do das redes sociais é só uma mostra
leve do que pode acontecer quando
um cliente não está satisfeito com o
serviço recebido.

Segundo estudo da consultoria
Russell Herder, 81% de executivos de
grandes empresas norte-americanas
acreditam que as redes sociais podem
representar um risco para o negócio e
49% acreditam que elas podem ferir
a reputação das empresas. Apesar da
apreensão, oito em cada dez entrevis-
tados acreditam que as novas mídias
podem melhorar o relacionamento
com o cliente e ajudar a construir re-
putação para a marca.

Casos marcantes de revoltas
de consumidores têm percorrido a
rede e se tornando verdadeiros hits
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de escárnio contra as marcas (ver box
"Sorte ou revés?"). Um dos mais tra-
dicionais é o "United Breaks Guitars"
("United quebra guitarras"), criado
pelo músico canadense Dave Caroll,
indignado com o tratamento recebido
pela companhia aérea United Airlines,
que, após danificar sua guitarra Taylor
de US$ 3,5 mil, negou-se a pagar pelo
prejuízo de US$ l ,2 mil pelo conserto.

A negociação entre Dave e a com-
panhia levou nove meses. A alega-
ção da empresa é que a guitarra se
enquadrava no artigo sobre limite de
responsabilidade. "A United não se
responsabiliza por danos ocorridos a
artigos frágeis, itens perecíveis, perda/
dano/atraso de dinheiro, jóias, câme-
ras, equipamento eletrônico/ (...) e/ou
qualquer item ao qual a United tenha
sido isentada de responsabilidade por
documento assinado pelo passageiro".
A informação é pública. Porém Dave
não aceitou passivamente a explicação

sobre o que lhe era de direito e prome-
teu compor três músicas sobre o caso.
Seus vídeos foram divulgados pelo Fa-
cebook e viraram febre no YouTube.
Atualmente, mais de cinco milhões de
pessoas já assistiram ao primeiro clipe.
O músico também divulgou o proble-
ma no Twitter, em que conta com mais
de 3,5 mil seguidores.

A United bem que tentou rever-
ter o problema. Uma semana após o
lançamento do primeiro vídeo a em-
presa se comprometeu a pagar pelos
danos, mas era tarde. Dave aconselhou
a companhia a doar o valor para uma
instituição de caridade, o que foi feito.
A United doou US$ 3 mil e tornou-se
patrocinadora oficial do The Thelo-
nious Monk Jazz Institute, um progra-
ma para jovens músicos nos Estados
Unidos. Nem assim Dave sossegou. O
segundo clipe sobre o incidente já con-
ta com mais de três milhões de visitas
no YouTube.

Ao contrário do que se possa ima-
ginar, a motivação de Dave não é des-
truir a reputação da empresa ou fazer
com que as pessoas deixem de voar pela
United. Em seus clipes, o músico deixa
claro que seu objetivo é apenas melho-
rar o serviço da companhia aérea.

Em entrevistas, Dave diz que seu
plano vem dando certo. A United usou
o primeiro vídeo como uma ferramenta
de treinamento e está aprimorando seu
atendimento. O músico já informou
publicamente: "Se a United fizer mu-
danças significativas em sua política de
atendimento ao cliente, vou escrever
uma música sobre isso." O terceiro e
último clipe ainda é uma incógnita, mas
os esforços da United podem levar a
uma mudança na percepção do músi-
co. "Isso ainda pode terminar em uma
história de amor", afirma. E quanto a
reputação da empresa? Ela pode sair
muito mais valorizada de toda essa con-
fusão do que quando entrou.

O valor das redes sociais
Promoções virtuais, banners, pop-ups... muitos

canais novos de comunicação na internet não
valem o investimento. Pelo menos, se dependerem
da geração Y, jovens com idade entre 19 e 28
anos. Em contrapartida, os virais e jogos on-line
ganharam a confiança desses consumidores e
até mesmo dos mais velhos. "A disseminação
de um jogo que promove total interatividade e
ainda premia o consumidor, por exemplo, rendeu
à Penalty um milhão de visitas no blog 'Leva na
Esportiva' em uma semana", conta Paola Zingman,
diretora de social media & search da Media
Contacts, agência especializada no mundo digital.

Baseado no jogador Kleber, do Cruzeiro de
Minas Gerais, o usuário tinha de montar um vídeo
que o mostrasse como o próximo craque da bola.
"A Penalty recebeu 90 vídeos e mais de 91 mil
visitas em uma semana no canal YouTube e 129 mil
no VideoLog", aponta.

Campanhas em redes sociais ou portais
necessitam de um engajamento diferenciado.
"Essas mídias têm de ser tratadas não como
veículos de comunicação, mas deve contar com

o valor que a marca cria com o usuário", afirma
Paola. "O Brasil ainda tem de amadurecer um
pouco nesse mercado."

Esse amadurecimento passa por diversos
aspectos, principalmente o de analisar de forma
correta o impacto do digital na formação das
marcas. "Até hoje, esse impacto é medido de
forma incorreta, com foco na mensuração de
resultado e não da exposição da marca", explica
Felipe Santos, diretor de mídia digital da agência
África. Segundo o executivo, as ferramentas digitais
dão uma ilusão de simplicidade que confunde
clientes e empresas. "Até mesmo os banners são
mais caros do que os anúncios impressos, devido à
complexidade na produção e publicação", explica.
"Mas parecem muito simples, como se fosse só
apertar um botão."

Santos afirma que os anunciantes têm medo
da interação com redes sociais, como Orkut
e Facebook, por isso, o número de empresas
participantes é ainda pequeno. "Mas as redes
sociais podem funcionar como relações públicas
entre empresas e seus clientes", afirma.
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Redes antissociais
No Orkut, uma das mais usadas

redes sociais no Brasil, as empresas
sofrem com mensagens negativas e co-
munidades dedicadas a "falar mal" de
algum produto ou serviço. Como em
outros canais de reclamação, consumi-
dores dos serviços de telefonia lideram
as listas. Basta fazer uma busca para
verificar comunidades com mais de 25
mil usuários com o início "Eu odeio...
Não compro... Não contrate...". O Fa-
cebook, que está alcançado tantos bra-
sileiros quanto o líder, também conta
com postagens ofensivas às marcas.

Um caso recente apresentado à
exaustão ocorreu com a Telefônica,
que passou por maus bocados com os
clientes do serviço Speedy. Gustavo
Daud, profissional de tecnologia da
informação especializado em redes,
criou um blog e um endereço no Twit-
ter para manter os clientes informados
sobre o processo dos problemas de
conexão, os quais a companhia havia
enfrentado nos últimos meses. "Não

sou a favor nem contra o serviço pres-
tado. Mas acho que a punição quanto à
proibição do serviço serviu para que a
empresa fizesse melhorias e não se sen-
tisse intocável", diz.

Daud teve problemas e chegou a
ficar semanas sem acesso à internet e
teve de passar por atendimentos no
SAC com ligações de até lh45, que não
resultaram em nada. "A iniciativa de
criar um blog e usar o Twitter surgiu
em relação ao péssimo atendimento",
conta. Os novos canais conquistaram
outros clientes que se sentiam de-
samparados. "Recebi em média dois
e-mails por semana e 'twitts' colabo-
rativos", explica.

Por outro lado, a Telefônica usou
também um blog para informar suas
atitudes. O "Telefônica em Ação" pro-
curou, de forma transparente, deixar
cada passo de suas melhorias exposto.
"Coincidência ou não, enquanto a ven-
da do Speedy estava suspensa, o serviço
estava uma maravilha. Espero poder
confiar que a empresa não tenha feito

as mudanças de forma paliativa e que
a Anatel (Agência Nacional de Teleco-
municações) tenha liberado a venda do
Speedy por meio de uma avaliação se-
vera da operação", conclui Daud.

Foco na transparência
Exercitar a transparência é uma

das atividades que as empresas devem
realizar nas redes sociais, afirma Julia-
no Spyer, autor do livro "Conectado -
O que a Internet Fez com Você e o que
Você Pode Fazer com Ela", e também
do recém-lançado na web "Tudo o
que Você Precisa Saber sobre Twitter
(Você já Aprendeu em uma Mesa de
Bar)", escrito em parceria com outros
autores e lançado pela Talk Interacti-
ve, agência especializada em comuni-
cação digital.

"Mídia social é o nome que esta-
mos dando agora para ferramentas que
destacam a comunicação em grupo,
mas a função delas não é diferente da
comunicação. Se a empresa quer obter
alguma vantagem em conversar com
seus públicos pode tirar proveito des-
sas ferramentas. Se não acha interes-
sante por ter um público menor, deve
usar as soluções que possui", explica.

Para ele, as redes sociais são um
novo canal de comunicação com o
consumidor. "Se essa não for a mais
importante função de um Twitter, por
exemplo, não sei o que mais pode ser.
Se existe um mecanismo fácil e prático é
esse, ao invés de esperar o cliente vir re-
clamar, você monitora o que ele escreve
e se apresenta antes, disposto a resolver
problemas", afirma Spyer, que integra a
equipe da Talk Interactive.

Spyer diz que a responsabilida-
de pelo acompanhamento das redes
sociais nas empresas não tem regras
fixas. O responsável pode ser da equi-
pe de relações públicas, comunicação
corporativa, marketing ou ainda um
especialista na área de mídia social,
blogueiro da marca ou fazer parte da
assessoria de imprensa da empresa.
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dicas
sobre o
Twitter para
as empresas

Fora algumas iniciativas isoladas,
poucos empresários brasileiros se
deram conta do poder de alcance
dessa rede. Se a sua empresa
deseja aumentar a presença na
web via Twitter, aqui vão as dicas
mais importantes para utilizar
essa ferramenta.

» Estabelecer conexão com clientes Dar vazão aos entusiastas, promover
relacionamento, discutir tópicos relacionados à área de atuação e conversar
com pessoas que por algum motivo não conhecem ou não deixam
comentários no blog da empresa.
Escutar Saber receber elogios e críticas, acompanhar a conversa sobre
assuntos de interesse da empresa de uma maneira que não é possível por
outros veículos, fazer perguntas, estar onde a conversa está e não esperar
o cliente entrar em contato, aproveitar a força do testemunho espontâneo,
utilizar esse material para produzir relatórios periódicos.

» Humanizar a empresa Mostrar que existem pessoas de verdade que se
preocupam com seus clientes, favorecer a participação e o interesse de
funcionários e ex-funcionários que acompanham a atuação da empresa pelo
Twitter, ser capaz de falar sobre coisas ruins, promover a transparência.
Informar O Twitter se torna uma extensão do-blog para compartilhar
novidades, educar o consumidor em relação a informações erradas,
responder na hora tirando proveito da possibilidade de falar em tempo real.

» Promoções Atrair clientes ativos na rede, organizando eventos presenciais,
distribuindo brindes. No caso de empresas de entretenimento, é possível realizar
encontros com fãs, distribuir fotos exclusivas e "twittar" ao vivo de eventos.

A dica geral é: não sobrecarregue a sua audiência e seja honesto, acessível,
rápido e divertido.

Fonte: "Tudo o que Você Precisa Saber sobre Twitter (Você já Aprendeu em uma Mesa de Bar),
disponível na internet sob a licença Creative Commons.

"Ao invés de você depender de
uma mensagem fria você pode ter
pessoas engajadas para responder aos
questionamentos de clientes e promo-
ver a marca. A rede ainda amplifica a
recomendação que as pessoas fazem
sobre as marcas e isso pode ser usado
de forma positiva", avalia.

Spyer comenta que a principal di-
ferença entre as demais redes sociais
e o Twitter é que, no microblog, ao
contrário da comunicação simétrica,
há uma plataforma assimétrica, com
seguidores e seguidos. "Posso seguir
quem eu quiser e a pessoa fica à vonta-
de para me seguir de volta, ao invés de
termos um acordo mútuo", conta.

Para ele, o Twitter é mais atraente
para os negócios porque é muito pare-
cido com a sociedade. "Não é fechado,
há amigos e até celebridades que você
pode seguir, mas que não precisam te
conhecer." Outra grande diferença

é que, nas redes escondidas, ao fazer
uma busca no Google é impossível en-
contrar, por exemplo, as conversas do
Orkut. No Twitter é possível buscar
a comunicação que foi estabelecida há
algum tempo, já que o conteúdo é in-
dexado. "É um instrumento que extra-
pola o papel de relacionamento. Alia a
função informacional, porque permite
troca de endereços e links com a função
de conversa", aponta.

A principal dica para as empresas
que quiserem utilizar o Twitter nos
negócios é não tratá-lo como se fosse
uma solução de marketing. "É uma
ferramenta que pressupõe algum grau
de relacionamento e conversa. Se uma
empresa fica repetindo o seu jargão
publicitário e não quer ser criticada
é porque não entendeu como usar.
Tomara que seja ignorada", diz. "O
mercado está acostumado a pensar em
comunicação como algo que se vende.

Transformaram a informação, pelas
leis dos direitos autorais, em comer-
cial. Hoje essa realidade mudou. E é
esse o motivo que levou a agência Talk
Interactive a disponibilizar um livro
sobre o Twitter completamente grátis
na internet." O livro foi feito em PDF
para circular na web e em dez dias teve
15 mil downloads. "Oferecemos algu-
ma coisa que de repente está na mão de
15 mil pessoas e endossa a nossa expe-
riência com o Twitter", revela.

"Ainda existe aquela crença segun-
do a qual a informação boa é a infor-
mação privilegiada. O novo paradig-
ma é que informação boa é a que pode
ser passada para os outros. Esse é o
espírito que as outras empresas devem
seguir", mostra Spyer.

Segundo o autor, existe um grande
benefício em disponibilizar informa-
ções relacionadas ao negócio. "Atual-
mente se a empresa tiver meia hora para
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falar sobre um assunto e isso for rele-
vante para o público, ela passa a ser uma
referência. Há informações que não são
estratégicas, que não oferecem risco se
forem compartilhadas, ao contrário,
garantem acessos e recomendação",
aconselha. Spyer não considera a hipó-
tese de que alguns blogueiros desistam
de seus blogs para usar apenas o Twit-
ter. "São coisas complementares, existe
espaço para conversa de cafezinho, de
bar e grandes conversas. Antes tínha-
mos apenas o blog, agora com o Twitter
estamos inserindo a hora do cafezinho
na 'blogagem'. Uma tendência pode
ser a de blogar menos. Por outro lado,
a qualidade da 'blogagem' melhora, já
que com o Twitter há mais visibilidade
para blog", analisa.

Transparência
indesejada

Se para os internautas o Twitter
é uma espécie de palco instantâneo,
no qual cada um fala o que quer e
assiste a quem desejar, para muitas
empresas ele tem sido um pesadelo.
Um exemplo recente foi a preocupa-
ção da organização do US
Open, aberto de tênis dos
Estados Unidos, que avi-
sou tenistas, treinadores,

assessores e a equipe do evento para
que tomassem cuidado com o que pu-
blicassem no microblog. O alerta, ex-

tensivo a familiares dos envolvidos,
refere-se a informações privilegia-
das que poderiam influenciar no
torneio, tais como condições das

quadras, performance de um atleta
ou outros dados que não sejam de
domínio público. Os avisos infor-
mavam também que era proibido

"twittar" de dentro das quadras.

Orangotango na festa
A situação é alegórica. Imagine

duas pessoas conversando
animadamente à beira de
uma piscina, com drin-
ques à mão. Ouve-se um
ruído dos céus e, sem que
qualquer um deles tenha
tempo de reagir, um
orangotango cai bem no

meio deles, sem paraquedas. Sem se
abalar, o primata se põe a dizer: "Quer
comprar um papagaio? www.louro-
aporter.com! Compre um papagaio
você também!" E dessa forma invasiva
que o internauta recebe a comunicação
desastrada de algumas empresas nas
redes sociais. Segundo o consultor e
presidente do Strativity Group, e co-
lunista da Consumidor Moderno, Lior
Arussy, é pela inércia de encarar as
coisas sempre como antigamente que
surge o orangotango na festa. "Não
existe publicidade na internet, existe
relacionamento", diz o consultor, fa-
lando da forma unidirecional de lidar
com clientes versus o que se deve fazer
na era das redes sociais e comunicação
em duas mãos.

Mesmo instrumentos menos agres-
sivos adaptados da mídia tradicional,
como o banner, acabam mostrando re-
sultados duvidosos quando utilizados
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de forma inadequada. Segundo Teren-
ce Reis, diretor da Associação de Ma-
rketing para Celular (MMA), quando
o banner foi implementado tinha 10%
de taxa de cliques. Em um ano os re-
sultados tinham caído para 0,5%. "A
gente acredita numa estratégia de diálo-
go", afirma Edney de Souza, diretor de
operações da Agência Pólvora. "Você
deve fazer como numa festa, chegar
na rodinha, ouvir primeiro, descobrir
o assunto, falar depois. Então, se sua
resposta for interessante, você cativou
as pessoas". Por outro lado, "se jogam
o orangotango no meio da rodinha, a
conversa se desfaz".

Edney de Souza, um ex-progra-
mador que começou na pré-história da
internet com um site pessoal em 1997,
montou seu blog em 2001 e dois anos
depois já tinha mais de um milhão de
visitas mensais. Em 2005, o blog pas-
sou a ser seu ganha-pão principal. Dois
anos depois, lançou o Interney Blogs,
com 22 blogs agregados, atualmen-
te são 38. E, em 2008, com o também
blogueiro Alexandre Inagaki, fundou a
agência Pólvora com foco na comunica-
ção especializada em mídias sociais.

Como ocorre na sociedade off-line,
um dos maiores elementos do diálogo
é a empatia. A Pólvora é responsável
pelo blog Mamie Bella, da rede de per-
fumarias O Boticário, que é atualizado
e observado por blogueiras grávidas.
"Há uma identificação instantânea
do público", diz Edney, que relembra
também o pioneirismo da empresa
em 2005, nos primórdios do Orkut.
Alguém da empresa notou que, na
comunidade "O Boticário", uma con-
sumidora havia se mostrado nostálgica
de fragrâncias antigas, perguntando o
que aconteceu com elas. O centro de
relacionamento com o cliente entrou
em ação e explicou por que essas fra-
grâncias não eram mais vendidas. A
resposta foi tão simpática que a consu-
midora divulgou a resposta aos outros
400 membros da comunidade.

Com a ajuda da agência Enken,
a Michelin também decidiu aumen-
tar seus canais de relacionamento. A
indústria tem conta em fóruns auto-
mobilísticos, nos quais responde a
dúvidas a respeito de pneus e, apenas
quando perguntada, oferece os seus
produtos. "Você não está fazendo pu-
blicidade intrusiva, está prestando um
serviço", afirma David Reck, diretor
da empresa. A Enken também entrou
no Orkut para auxiliar a marca de bis-
coitos Trakinas (da Kraft Foods), que
tem uma comunidade com cerca de
400 mil membros, a grande maioria
crianças, que teoricamente não podem
entrar no Orkut. Evidentemente, ter

uma comunidade desse tamanho não
foi escolha da empresa: "Ninguém es-
colhe entrar nas mídias sociais, quan-
do as empresas percebem, já estão lá",
diz Reck. "Fica a questão se os antigos
vão ser resistentes ou perecer para a
concorrência que está investindo nas
redes sociais."

Segundo a pesquisa Engagemen-
tdb, desenvolvida pelo site Wetpaint
e pela consultoria Altimeter Group,
quanto maior o número de canais
em que as empresas estão presentes,
mais alto o nível de engajamento. De
acordo com o estudo há um cresci-
mento exponencial do compromisso
que a marca assume estendendo-se
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em mais e mais canais. A situação
pode ser explicada devido as marcas
aprenderem com suas experiências
em determinadas ferramentas, facili-
tando o envolvimento profundo em
novos canais, como o Twitter. Que
o diga construtora brasileira Tecnisa,
precursora no setor a usar os canais
2.0 de comunicação. A empresa ven-
deu um apartamento no valor de R$
500 mil pelo microblog. A iniciativa
trouxe tanto retorno financeiro quanto
em marketing, e a empresa foi citada
em jornais e revistas do País como a
primeira do setor imobiliário a realizar
tal façanha e talvez a primeira a ven-
der um produto tão caro por meio do
Twitter. Tudo isso por um custo mui-
to menor do que o normal. Para efeito
de comparação, uma oferta de imóvel
divulgada nas mídias tradicionais (jor-
nal, revista, panfleto, televisão, entre
outros) geralmente precisa ter de 6Q a

Serviços ao Cliente 2009, mas Busarello
é realista: "Há muita conversa furada
e poucas empresas realmente inseri-
das nas redes sociais. Por isso eu tenho
um gerente que basicamente gerencia
ônus, não bônus. Pode ter um que fala
bem, mas é um em um milhão. O dia
a dia é pancada mesmo. Quando você
acha que tem resposta para tudo, vem o
cliente e manda uma pergunta que não
está no script".

Ganhando dinheiro
com as redes sociais

Gomo é preciso gerenciar es-
sas "pancadarias", empresas como
a e.Life, a Direct Labs e a Agência
Glick prestam serviços para descobrir
exatamente onde estão os problemas
das empresas dentro das redes sociais.
Trata-se da monitoria de mídias so-
ciais, ou "análise de buzz", que opera
com a ajuda de software específico.

70 sondagens para se concretizar. No
Twitter precisou de apenas 27 para ser
concluída. Em outras palavras, o pro-
duto conseguiu alcançar um público
potencialmente interessado no assun-
to, dinamizando assim a venda.

O diretor de marketing Romeo
Busarello conta que nem só de glória
vivem as empresas com presença na
web. "Todo mundo fala dos bônus,
ninguém fala dos ônus. Atender o
cliente pela internet não é das tarefas
mais tranqüilas".

Famosa por responder rapidamente
a todos os comentários não-moderados
em seu blog e por seu atendimento ao
cliente 24x7, a Tecnisa ganhou diversos
prêmios por seu atendimento, inclu-
sive o de Empresa do Ano no Prêmio
Consumidor Moderno de Excelência em

O software de buzz varre as redes
sociais em busca de termos considera-
dos negativos ou positivos próximos
ao nome da empresa ou produto, ge-
rando relatórios desses resultados. É
urna ferramenta útil, mas imprecisa:
"O software sozinho não pode decidir
o que é positivo ou negativo", afirma
Diego Monteiro, consultor da Direct
Labs, que atende a ShopTour, Aveni-
da Q, Monster Brasil e EPTV.

Se o sofware encontra os termos
"lixo" e "empresa x" na mesma frase,
pode ser que o usuário da rede social te-
nha dito: "Que lixo, não achei o produ-
to da empresa x". Monteiro explica que
não adianta gerar o relatório mensal de
resultados, é preciso agir imediatamen-
te: "Se você descobrir 30 dias depois que
alguém está destruindo sua empresa, aí

já não adianta mais." Com 40 clientes,
a e.Life é pioneira e líder em buzz mo-
mtonng, e já em 2004, atendia O Boti-
cário e Bradesco. "Ver quantas pessoas
entraram na página é fácil, já entender
o sentimento dos consumidores é algo
complexo", afirma Alessandra Barbosa
Lima, CEO da empresa.

Lima divide em cinco passos a for-
ma como as empresas devem começar
a se inserir nas redes sociais:
1. Descobrir se a imagem é

positiva ou negativa.
2. Descobrir onde é mais falada.
3. Analisar o que é falado:

reclamações, decisões de compra,
comentários de comerciais?

4» Criar os pontos de contato, isto é,
blogs, comunidades ou fóruns.

5. Voltar ao passo l e monitorar.
Note-se que criar uma conta no

Twitter ou um blog é apenas o quar-
to passo. "Todos saíram criando blo-
gs, comunidades no Orkut e Twitter
sem estratégia", diz Lima. "Por isso,
tivemos uma desconexão entre como
a empresa era vista e suas estratégias.
Às vezes o blog não é visitado porque
o cliente está no Orkut."

A empresa precisa estar no lugar
certo, saber ficar quieta, e saber apa-
nhar. Mas isso basta? Em verdade, é
preciso uma pitada de ceticismo. Ana
Nubie, da Agência Click, explica a po-
lítica para o uso de seu serviço de buzz,
o "Radar": "Muitas vezes a pessoa que
reclama ou causa escândalo só quer au-
topromoção", diz. E se a empresa cair
nessa armadilha, corre-se o risco dos

, relacionamentos voltarem ao patamar
da época do "boom" do SAC, na qual
empresas, ao se sentirem ameaçadas,
davam brindes aos clientes. "Ignorar
também é uma resposta válida. É difí-
cil uma andorinha sozinha fazer verão.
Se o sujeito fala mal e não tem razão,
ele perde a credibilidade e fala sozi-
nho" diz, recomendando sobriedade
para as empresas. "Seja qual for a rea-
ção da empresa, ela será publicada por
esse cliente."
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