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Apesar das marcas de bens
de consumo estarem presentes
nas redes sociais, estabelecer
pontos de contato ainda é fato raro

A Unilever mantém na rede de
microblogs Twitter, em caráter
experimental, um Serviço de
Atendimento ao Consumidor
(SAC) voltado para os usuários
da marca Seda, de produtos para
os cabelos. A ideia, segundo
Alessandro Barbosa Lima, pre-
sidente da E.Life, empresa res-
ponsável por postar todo o con-
teúdo e monitorar a repercussão
dentro das redes sociais, é criar

uma rede de contato com o con-
sumidor na internet.

Apesar da maioria das marcas
estarem presentes em redes sociais
por meio de páginas institucionais,
estruturar um ponto de contato
com os clientes ainda é fato raro,
diz Lima. O medo de se expor a
possíveis críticas ainda faz com que
as empresas fujam do diálogo pela
rede. Segundo Lima, as empresas
têm dificuldade em estabelecer
uma estratégia de comunicação
que não seja de caráter promocio-
naloumeramenteinstitucional.

O objetivo da criação do servi-
ço de atendimento no Twitter,

segundo a Unilever, não é só estar
presente nas redes sociais, mas
sim estreitar o relacionamento da
marca com as consumidoras. O
site responde dúvidas sobre os
produtos, sobre cuidados com os
cabelos e gera informações da
marca para os seguidores.

Gestão de relacionamento
Lima explica que, nas redes so-
ciais, os consumidores se tornam
muito mais críticos porque podem
emitir opinião em grupo e, dessa
forma, ganhar força. Mesmo as-
sim, as empresas em geral não
perceberam que precisam estabe-

lecer um canal direto de comuni-
cação para atender às possíveis
críticas e demandas desses usuá-
rios. “Porém, o consumidor cada
vez mais vai usar esses canais para
falar com as marcas”, diz Lima.

Ao não manter esse tipo de
diálogo na internet, as empresas
correm o risco de transformarem
suas páginas institucionais em
verdadeiro “muro de lamenta-
ções”, ainda de acordo com o
presidente da E.Life, que faz pes-
quisas e monitoramento de redes
sociais e aposta na gestão de rela-
cionamento na internet para
crescer 60% este ano. ■

A Unilever
mantém, em caráter
experimental,
um serviço de
atendimento aos
clientes da marca
Seda no Twitter

SAC virtual dá os primeiros passos

Claudio Gatti

Christopher Hassal,
vice-presidente mundial de
relações externas da P&G,

veio ao Brasil para conhecer
o comportamento do

consumidor na internet

América Móvil se apresenta na AL
A mexicana América Móvil faz publicidade corporativa pela primeira vez
como rede controladora de operações de telefonia celular na América
Latina. O grupo do bilionário Carlos Slim informa que chegou aos 200
milhões de clientes na região através da Claro (presente em 14 países,
entre eles Brasil), da Comcel (Colômbia), da Porta (Equador) e da Telcel
(México). A agência de publicidade Ogilvy Brasil venceu empresas
argentinas e mexicanas na concorrência para produção da propaganda.

Mohamed Azahir/Reuters

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 23.
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