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Estratégias bem-sucedidas de relacionamento na internet podem ser eficientes para inovação 
com novos produtos 
 
A Fiat prevê apresentar em outubro, no próximo Salão do Automóvel no Brasil, o protótipo do 
que imagina ser o carro do futuro. Trata-se do resultado final do projeto Fiat Mio, que reúne, 
uma série de internautas em torno de ideias para a construção do veículo. A comunidade 
online existe desde agosto do ano passado e reúne 1,3 milhão de usuários únicos, segundo a 
empresa, a maioria com menos de 30 anos. O carro começará a ser produzido nos próximos 
dias, a partir de 10 mil ideias coletadas no site. 
 
O diretor de marketing da empresa, João Ciaco, compara as redes sociais às tradicionais 
clínicas de comunicação para testar lançamentos. E hábito das montadores reunir clientes 
pontuais para um teste prévio de um carro novo e corrigir defeitos antes de ele ir ao mercado. 
"Com as diferentes manifestações nas redes sociais, temos uma clínica de comunicação 
permanente", afirma Ciaco. As ideias para o carro do futuro ficarão sob a Creative Commons 
licença livre do pagamento de direitos autorais e que pode ser usada por qualquer um, desde 
que citado o autor. 
 
Pelo mesmo caminho segue O Boticário, que chegou a relançar em edição limitada um perfume 
por conta da manifestação de consumidoras no Orkut. Pelo mundo digital, a empresa ainda 
chegou à estudante Mariana Gomes, de 18 anos, responsável por dar dicas de beleza para 
consumidores no site da empresa. A jovem foi descoberta por conta do trabalho independente 
de produzir vídeos, desde os 15 anos, dando dicas de beleza para as amigas. Segundo 
Fernando Dutra, gerente executivo de serviços de marketing de O Boticário, a meta é saber 
"não só que a marca está na internet, mas como ela está na internet". "Com os consumidores 
presentes nas redes sociais, por exemplo, registramos um grande volume de pedidos de 
informação. Isso nos dá a chance de orientá-los e de interagir com eles", afirma Dutra. "No 
longo prazo, a presença da marca nas redes sociais tem muito mais efetividade para a imagem 
e para o relacionamento com o consumidor." 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 5. 


