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Construir uma comunidade
de marca foi o ponto de partida
para reerguer a Harley-David-
son, empresa que na década de
80 quase morreu. Lara Lee, hoje
integrante do comité executivo
da consultoria norte-americana
Jump Associates, trabalhou du-
rante 14 anos na companhia de
motocicletas e esteve à frente
deste processo. No ProXXIma
2010, ela contou o passo a passo
do case e indicou os sete man-
damentos que podem ser tirados
dele {reja quadro}.

Quando a crise bateu às
portas da Harley, a empresa
mandou que seus funcionários
fossem a campo conhecer as
pessoas que dirigiam suas motos
e aprender a falar a língua des-
ses consumidores - nesse caso,
um público bastante específico.
Descobriu-se que muitas dessas
pessoas gostariam de fazer parte
de uma comunidade. Grupos do
tipo já inclusive existiam, mas
alguns tinham envolvimentos

entre alguns motoqueiros.
Assim, a empresa formou o

Harley Owner's Group, uma co-
munidade criada de acordo com
o estilo de vida dos usuários de
motos da marca. Para integrá-
la, são feitas viagens conjuntas
e existem espaços específicos
onde os donos de motos e pes-
soas que convivem com esse
universo podem estabelecer

contato pessoal. Entre eles, o
museu Harley-Davidson. Dentro
da comunidade, cada integrante
tem um papel específico (diretor,
tesoureiro, secretário...), sendo
que as funções são alternadas
com o tempo.

Como estratégia de mídia,
a empresa fez um filme, uma
espécie de manifesto com tudo
o que os motoqueiros de Harley

acreditam. Em seguida, as pes-
soas foram convidadas a postar,
no site da companhia, depoi-
mentos sobre aquilo em que
acreditavam. Em dois dias, duas
mil pessoas participaram.

Com essa experiência alta-
mente positiva no currículo, Lara
pôde estabelecer os sete manda-
mentos de uma comunidade de
marca. Talvez o mais importante

deles seja também o mais sim-
ples: as comunidades devem ser-
vir às pessoas, antes de servir às
marcas. "Como profissionais de
marketing, nosso papel é gerar
conexões emocionais", lembrou
a consultora. "E as nossas mais
fortes experiências acontecem
offline, só depois elas são com-
partidas online", acrescentou.

Isso leva a uma segunda regri-
nha. As ferramentas - inclusive
as online, como Facebook ou
Twitter - são apenas ferramentas.
Elas devem servir à estratégia,
mas não podem ser a estratégia.
Além disso, pelo case da Harley-
Davidson, fica claro a importância
da participação de toda a empre-
sa no processo de construção de
uma comunidade de marca. "A
companhia toda abraçou essa
ideia, virou uma filosofia", contou.
Outra dica de Lara é que os usu-
ários da marca sejam envolvidos
desde o começo no processo de
construção da comunidade, em
vez de serem simplesmente con-
vidados a participar dela depois.

Em outra frente, a consultora
aconselhou que cada pessoa da
comunidade desempenhe um pa-
pel e que os conflitos não sejam
encobertos. "Eles acontecem até
em famílias, são construtivos",
afirmou. Por fim, Lara reforçou
que as marcas devem se permitir
perder o controle sobre o que os
usuários fazem com suas marcas,
mesmo que não endossem essas
ações. "Quando as pessoas têm
paixão por uma marca, elas acre-
ditam que são suas donas. E você
não tem como controlar isso."

Papo de mulher

Encontrar um lugar onde pos-
sam se sentir verdadeiramente
mulheres e trocar experiências
que ajudem na delicada missão
de serem multitarefa. Isso é o que
procura o público feminino que
navega pela internet brasileira.

No painel "Mulher Digital: no
comando do consumo mundial
(e nacional) da web" ficou evi-
:-nte que as mulheres buscam

na rede conteúdos especiais em
endereços que consigam unir di-
cas de beleza e relacionamentos
com informações relevantes ao
universo em que vivem.

Segundo Andiara Petterle,
EO do Grupo Bolsa de Mulher,

uma pesquisa realizada pela So-
phia Mind - braço de pesquisas do
Grupo - mostrou que as mulheres
passam em torno de 39 horas por
semana conectadas à rede e, na
maior parte do tempo, estão em

busca de algo que as ajudem a
serem as melhores em tudo o que
fazem e consigam ganhar tempo,
ativo cada vez mais escasso e
precioso no dia a dia. "Se essas
mulheres pudessem ter um pedi-
do atendido, elas gostariam de ter
mais tempo. Por isso a relevância
e a constância são fundamentais.
Se elas não têm tempo para elas
porque teriam para o que uma
marca ou um conteúdo tem a
dizer?", questionou.

Editora executiva de estilo
de vida do iG (do qual o Canal
Delas faz parte), Alessandra
Blanco engrossou o coro. "Nosso
canal feminino passou por uma
reformulação porque havia uma
demanda por conteúdo próprio
e elaborado. Para isso, contrata-
mos equipe e passamos a investir
em infográficos e recursos mul-
timídia que dêem profundidade

aos temas abordados", contou.
De acordo com Alessandra, a
guinada editorial contribuiu
para o crescimento de 80% no
número de visitantes únicos e
de 152% no número de páginas
vistas entre novembro de 2009 e
o último mês de março.

De olho nesse potencial, a
Editora Abril também promete
uma postura mais agressiva e uni-
rá, ainda esse ano, todos os seus
endereços online voltados para o
público feminino em uma única
rede. "As mulheres valorizam
demais a cumplicidade que uma
marca ou um site estabelecem
com ela. A tecnologia em si não
é o que mais importa, mas sim
como se nutre e se sustentam es-
ses relacionamentos que devem
prezar pela customização", disse
Giuliana Tatini, diretora de reda-
ção do Portal M de Mulher.

Quando o assunto é a relação
desse público com a publicidade,
as perspectivas são animadoras.
Dados trazidos durante a apresen-
tação deram conta que as mulhe-
res encaram a publicidade online
de forma bastante saudável.

De acordo com a pesquisa da
Sophia Mind, 97% das internau-
tas não se incomodam em rece-
ber algum tipo de propaganda
por email ou conviver com ações
durante a navegação desde que
essas sejam úteis e relevantes.
Cerca de 60% delas gostariam
de receber mais propaganda pro-
mocional, sendo que 50% dizem
sentir falta da oferta de cupons
de descontos. No Canal Delas,
por exemplo, 59% das usuárias
contam que costumam clicar e
interagir com a publicidade onli-
ne. "Os maiores desafios para as
marcas que desejam conquistar
essas consumidoras são promo-
ver o engajamento, customizar
as ações, oferecer relevância
de maneira constante. Uma vez
conquistadas, essas mulheres vão
se relacionar com essas empresas
até o fim", comentou Andiara.

Para Giuliana, conversar com
elas é saber qual a melhor aborda-
gem para os diferentes momentos
de vida e para os diferentes pa-
péis diários que cada uma cum-
pre. "A publicidade e o conteúdo
certamente devem coexistir, mas

não é qualquer coisa que cola. As
ações devem ser pensadas para
elas e com carinho", acredita.

Em uma clara inversão de pa-
péis, veio à tona a discussão sobre
o motivo que leva as empresas
a acreditarem que as mulheres
precisam de um espaço exclusivo
e dedicado levando em conta a
constante busca pela igualdade
dos sexos. Nesse quesito, as pai-
nelistas foram unânimes. "Querer
empacotar notícias de saúde,
relacionamentos e qualquer ou-
tro tema acreditando que todo
mundo é igual é uma besteira
e soa como machismo. A gente
vive na era da segmentação e mu-
lheres são, sim, completamente
diferentes dos homens", colocou
Alessandra.

Para Giuliana, promover de-
bates e diálogos pertinentes ao
universo feminino é necessário
e tende a ajudar, inclusive, no
comportamento das marcas
com esse público específico. "A
abordagem é diferente e, quando
direcionada, pode render melho-
res frutos", completou.
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