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Corporações terão de investir tempo e dinheiro para entender hábitos e comportamentos do 
público que vive na internet 
 
Lançado pelo Google nesta semana, o Buzz é a nova ferramenta para dar mais amplitude à voz 
da conhecida Geração Y jovens entre 18 e 30 anos que dominam o mundo das redes sociais na 
internet. Estes novos consumidores são os responsáveis por uma verdadeira revolução nos 
padrões de atuação das empresas nesta primeira década do século XXI. E este poder só 
cresce. A última invenção do Google, por exemplo, além de reproduzir o modelo de 
comunicação aberta de concorrentes como Twitter e Facebook, aparece integrado ao email, ao 
comunicador instantâneo e ligado a outros sites. Tudo para facilitar o compartilhamento de 
vídeos, músicas, fotos e textos entre os usuários e os amigos. 
 
Quem terá que dormir e principalmente acordar ligado neste novo canal é o diretor do 
segmento residencial da Telefônica, Fábio Bruggioni. O executivo comanda uma equipe de dez 
pessoas destacada para monitorar e interagir com o público das redes sociais. Todas as 
manhãs ele acessa a internet pelo celular para saber o que se fala sobre a empresa no mundo 
virtual. No radar dessa área estão 20 mil blogs. "Hoje acesso as redes sociais antes mesmo de 
ler o clipping dos jornais", diz. 
 
A necessidade apareceu no ano passado, quando a companhia enfrentou problemas 
operacionais de seu serviço Speedy. A repercussão foi mais pesada na internet. "A crise 
acelerou o interesse da empresa pelas mídias sociais", afirma Bruggioni. "Esta atividade ainda 
é um aprendizado, um processo, no qual descobrimos que transparência e gerenciamento de 
expectativas são fundamentais para esse público. É preciso deixar claro o que a empresa pode 
e o que não pode fazer." 
 
Para Alessandro Barbosa Lima, presidente da consultoria E.Life, especializada em mídias 
sociais, as empresas ainda dão os primeiros passos no relacionamento com este consumidor Y. 
"Os modelos ainda são muito burocráticos", afirma Barbosa. 
 
Mudar processos instaurados há décadas não é fácil, na opinião do diretor de marketing da 
Fiat, João Ciaco. Ele entrou na companhia, em 2001, com a missão de iniciar um trabalho de 
posicionamento da empresa na internet. O setor sempre foi vertical da fábrica para a 
concessionária e dela para o consumidor. "Hoje a relação está subvertida", diz Ciaco. "O que é 
colocado como verdade pela concessionária é questionado diretamente com a indústria e 
precisamos responder", diz Ciaco. 
 
Por outro lado, a incorporadora Tecnisa é cautelosa nesta relação. A empresa tomou a decisão 
de contratar um "vagabundo", nas palavras do diretor de internet, Romeo Busarello, para ficar 
o dia inteiro focado na comunicação com esse público. Com o tempo, Busarello descobriu que 
"o cliente on-line não tem razão, mas sim razões e que não há fórmula para lidar com o ele". 
"Cada caso é um caso. O segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo", diz o executivo. 
 
Marketing 
 
As estratégias de comunicação para venda de produtos e serviços começam a ser revistas 
pelas empresas por causa desse público. Na opinião de Martha Gabriel, professora da Business 
School de São Paulo, ainda são poucas as que entenderam as peculiaridades desse consumidor 
e fazem um trabalho adequado. "Consumidor Y tem interesse variado, não reconhece 
especialistas e guia seus interesses de compra pelos amigos", diz Martha. Para chegar a ele, a 
marca não pode se mostrar interessada em vender. É necessário falar a língua desse jovem e 
oferecer alguma informação ou ideia instigante. "A regra é dar antes de receber e escutar 
antes de agir".   



 

 
 
 

 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5. 


