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Assinante 2.0
Operadoras de telefonia monitoram redes sociais, criam novas formas de comunicação
digital com o público e estudam como adaptar call centers à realidade atual.

A
s grandes empresas
descobriram uma
nova maneira de
saber o que o con-
sumidor pensa

delas: monitorar as redes sociais
da Internet. As operadoras de
telefonia, obviamente, aderiram
a essa prática. O monitoramen-
to tem permitido avaliar com
rapidez e a um preço baixo os
efeitos de campanhas de
marketing e o sucesso dos
novos produtos. Em contra-
partida, surge a necessidade
de se criar pontos de contato
nas redes sociais para lidar
com as reclamações dos con-
sumidores, o que leva a uma
discussão sobre a evolução dos
serviços de atendimento ao con-
sumidor (SAC) em direção a um modelo
integrado a esses novos espaços. "Não é
mais uma opção estar nas redes sociais.
A opção é estar lá de forma ativa ou
apenas passiva", resume a diretora de
serviços de valor adicionado (SVA) e
roaming da Claro, Fiamma Zarife.

Nos últimos dois anos cresceu muito
a demanda por serviços de monitora-
mento de redes sociais por parte de
grandes corporações. Em resposta, mui-
tas agências de publicidade digitais pas-
saram a oferecer tal serviço. Surgiram
companhias especializadas nessa ativi-
dade que prestam, além da mera moni-
toração, uma análise de inteligência de
mercado a partir dos dados coletados. É
o caso da E.Life, que tem diversas ope-
radoras brasileiras de telefonia entre
seus clientes.

O primeiro passo das operadoras
dentro desse ambiente costuma ser a
realização de um monitoramento básico,
através do qual podem surgir
sugestões para aperfeiçoar ser-
viços existentes ou até mesmo
para criar novos (ver quadro).
"Não temos a pretensão de con-
trolar o que se fala da Nextel na
Internet. O objetivo é ouvir e en-
tender as razões por trás de co-

riodicidade que varia entre diária e
mensal. As redes mais monitoradas no
Brasil são Orkut, Twitter, YouTube e
agora também o Facebook. Isso sem
falar em blogs e alguns sites de direito
do consumidor.

O problema, comentam especialistas,
é o excesso de informação. "Costumo
dizer que há um 'bando de dados', não
um banco de dados. Há muita informa-
ção e pouca análise", critica Paulo Loeb,
diretor da agência digital F.biz. Para difi-
cultar ainda mais, vale lembrar que a
Internet contém dados de diferentes épo-
cas da vida de uma empresa, alguns em
sites abertos, outros em sites fechados.

É virtualmente impossível ler e ava-
liar tudo o que se fala sobre uma grande
marca na web diariamente. 0 que se faz
é utilizar softwares com inteligência arti-
ficial para pesquisar e classifi-
car as mensagens entre positi-
vas e negativas. O problema é
que o índice de erro na hora da

"0 OBJETIVO E OUVIR E ENTENDER AS
RAZÕES POR TRÁS DE COMENTÁRIOS

POSITIVOS E NEGATIVOS"
' Fabio Toledo, da Nextel
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classificação pode chegar a 40%, calcu-
lam fontes.

O monitoramento avalia também o
poder de influência dos internautas.

Uma mensagem sobre uma
marca deixada no
Twitter de um usu-
ário com dezenas
de milhares de

seguidores é mais
importante que outra

idêntica escrita por
alguém pouco popular.

Blogs são medidos pela
quantidade de links que

levam até eles, assim como
pela quantidade de assinan-

tes RSS e de comentários sobre seus
textos. Tudo isso é levado em conta
pelos softwares que vasculham a Internet
diariamente à procura dos nomes das
empresas.

Apesar do índice de erros relativa-
mente alto, o monitoramento de redes
sociais tem duas vantagens fortes sobre
outros métodos de avaliação, como
pesquisas de satisfação e focus groups:
é mais barato e mais rápido. "O desafio
é transformar o fluxo de informações
proveniente de redes sociais em inova-
ção para a empresa. É preciso estar
atento e disposto a ouvir", avalia
Fiamma. Se o excesso de informação é
um problema, a falta é pior ainda. "0
silêncio em uma rede social também
diz muito", afirma a gerente de web da
TIM Cristiana Rodrigues.

Postura ativa
Algumas operadoras decidiram não

apenas observar as redes
• sociais, mas também fazer
parte delas, ou pelo menos
usá-las para reverberar suas
campanhas de marketing. A
Claro e a TIM, por exemplo,
têm perfis no Twitter. "A pre-
sença no Twitter gera uma
percepção de modernidade pa-
ra a marca", afirma Fiamma.
A Claro costuma divulgar
novos serviços em primeira

mentários positivos e negativos",
explica o diretor de marketing inte-

rativo da Nextel, Fábio Toledo.
Para cada empresa são pro-

duzidos relatórios com uma pe-



mão no Twitter, como forma de
prestigiar seus mais de 20 mil
seguidores. A TIM, por sua vez,
realiza alguns concursos cultu-
rais através do mesmo site.
Outra maneira de ter uma pos-
tura mais ativa na Internet é
manter blogs próprios, cujos
textos acabam circulando pela
rede. Vivo, Claro e Nokia têm
blogs oficiais, por exemplo.

As operadoras estão perce-
bendo cada vez mais o potencial das
redes sociais como multiplicadoras de
suas mensagens. Em recente campanha
com a apresentadora Fernanda Young,
na qual estimulou os usuários a ligarem
para ela e terem suas conversas transmi-
tidas ao vivo pela web, a Nextel notou
uma grande repercussão nas redes
sociais, com muita gente comentando a
campanha e criando links para os víde-
os.

Os efeitos de uma mensagem espa-
lhada pelos próprios consumidores pode
até gerar economias para uma empresa.
A forte repercussão nas redes sociais do
lançamento dos primeiros celulares com
sistema operacional Android permitiu
que a TIM reduzisse seu orçamento pla-
nejado para comunicação de massa
sobre a novidade. A Vivo verificou algo
semelhante às vésperas do lançamento
do iPhone 3GS: "Alguns blogueiros fica-
ram sabendo com antecedência a data
de oferta aparelho pela própria Vivo e
começaram a espalhar a informação
com uma velocidade muito maior do que
poderíamos ter feito via ações de rela-
ções publicas ou anúncios publicitários",
relata a diretora de imagem e comunica-
ção da operadora, Cristina Duelos.

Os consumidores que fazem propa-
ganda espontaneamente e rotineiramen-
te sobre uma empresa são chamados de
"advogados", "embaixadores" ou mesmo
"apóstolos" da marca. Algumas compa-
nhias têm a prática de contactá-los para
oferecer brindes ou lançamentos.

Call center do futuro
Muito mais comum, porém, é o uso

da Internet para falar mal de uma
empresa. Os críticos são conhecidos
como "detratores" da marca. É gente que
teve alguma má experiência com um
produto ou serviço e se utiliza da Internet
para pôr a boca no trombone. Nenhuma
empresa, por melhor que seja seu aten-
dimento, está imune a isso. O setor de
telecomunicações e o bancário, por sinal,

"NÃO É MAIS UMA OPÇÃO ESTAR NAS REDES SOCIAIS. A
OPÇÃO É ESTAR LÁ DE FORMA ATIVA OU APENAS PASSIVA"
Fiamna Zarife, da Claro

sao os que mais geram men-
sagens negativas de usuários
na Internet após uma venda,
dizem especialistas. "Geral-
mente são pessoas que não
conseguiram resolver seu pro-

blema pelo call center e vão desabafar
nas redes sociais", relata Alessandro
Barbosa Lima, CEO da E.Life.

A melhor postura em caso de críticas,
ainda que infundadas, é não comprar
uma briga com o consumidor. "Processar
quem fala mal gera o dobro de repercus-
são negativa. A solução é se aproximar e
tentar resolver o problema",
aconselha Murilo Cardoso,
diretor da Agência Dot, outra
que provê serviços de moni-
toramento de redes sociais.
A maioria dos especialistas
entrevistados concorda: o
melhor a ser feito é levar in-
formação e buscar o diálogo
com os críticos. E, possivel-
mente, aprender com eles.

Às vezes, problemas relatados em
redes sociais são solucionados por outros
usuários, sem a necessidade de interfe-
rência da empresa. "Temos casos curio-
sos, como no Orkut, em que uma comu-
nidade de clientes Vivo discutia com alta
propriedade e solucionava dúvidas sobre
as ofertas de novos planos e ações
comerciais. Ou seja, os usuários foram
tão úteis quanto nossos canais de relacio-
namento", conta Cristina, da Vivo.

Dentro do possível, algumas críticas
que surgem no Twitter são respondidas

AS VEZES,
PROBLEMAS

RELATADOS EM REDES
SOCIAIS SÃO

SOLUCIONADOS POR
OUTROS USUÁRIOS

diretamente pelas operadoras. Porém, as
empresas não têm hoje uma estrutura
para atender a todas as reclamações
registradas em redes sociais. "Fazemos
isso de forma ainda artesanal. Precisamos
interagir melhor com a área de atendi-
mento para estabelecer processos. A
próxima etapa é endereçar de maneira
mais rápida problemas que aparecem no
Twitter", reconhece Cristiana, da TIM.

Na prática, o que a maioria das
empresas faz atualmente é um atendi-
mento seletivo nas redes sociais. Se um
usuário com dezenas de milhares de

seguidores publica uma
reclamação no Twitter, ele
rapidamente será atendido.
Caso contrário, terá que pro-
curar as vias tradicionais.
Entretanto, alguns especia-
listas acreditam que não
será assim para sempre. Os
jovens de hoje já se acostu-
maram a usar as redes
sociais como um de seus

principais veículos de comunicação e as
empresas precisarão aprender a lidar
com isso, mais cedo ou mais tarde. Na
opinião de lima, da E.Life, as compa-
nhias terão que evoluir seus call centers
para fornecer um atendimento em pontos
de contato dentro das redes sociais mais
populares entre seus consumidores. Seria
algo como um serviço de atendimento ao
consumidor (SAC) 2.0, totalmente inte-
grado à Internet. É uma tarefa que requer
mudanças profundas nas operadoras.

(FERNANDO PAIVA, DO RIO DE JANEIRO) ®

Lições das redes sociais
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