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Redes sociais permitem
comunicação mais direta de
empresas com seus clientes

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Para Jeffrey Sharlach, o mundo
está passando por um grande
processo de transformação da
forma como as empresas se co-
municam com seus consumido-
res. O professor de gerencia-
mento da comunicação acredita
que as redes sociais têm papel

fundamental nesse processo.

Quais os fatores mais importantes
na adaptação das empresas
ao novo comportamento do
consumidor na internet?
Agora as empresas podem se
comunicar mais diretamente
com seus públicos. É importan-
te saber monitorar as redes so-
ciais para identificar os forma-
dores de opinião. Essas pessoas
costumavam ser apenas os jor-
nalistas. Hoje isso mudou, e as
empresas devem estar atentas.

E daqui para a frente, qual
deverá ser a principal mudança?
Há cinco anos, todo mundo só
falava em Second Life. Agora, o
foco está no Twitter. Não é pos-
sível prever qual será a próxima
febre da internet, mas as ferra-
mentas para influenciar opi-
niões e comportamentos vão
continuar a mudar. Além disso,
nos EUA já há um projeto de lei
para garantir que tudo nas pá-
ginas dos usuários seja privati-
vo. Hoje, o usuário tem que so-
licitar essa privacidade, quando

deveria ser o contrário. Para as
empresas, o que muda com o
aumento da necessidade de pri-
vacidade é que elas têm que dar
aos usuários a oportunidade de
não participar. Além disso, o
fato de as empresas poderem
não ter mais acesso aos dados
dos usuários, que é como essas
redes ganham dinheiro, rela-
cionando assuntos com deter-
minadas informações dos per-
fis, pode fazer com que as redes
comecem a cobrar do usuário
pelo serviço no futuro. ■

Internet muda relação com o consumidor
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Um comprador em potencial folheia um catálogo do autor e ilustrador belga Georges Remi, o Hergé (1907-1983), autor das aventuras
do repórter Tintin, na casa de leilões Drouot-Montaigne, em Paris. Mais de 250 itens do artista, traduzido para mais de 40 línguas
mundo afora e fonte de inspiração para gerações de cartunistas, serão colocados à venda nesta semana, entre eles storyboards originais.

TINTIN VAI A LEILÃO

Copa no cinema
Essa será a primeira Copa do Mundo em que os torcedores poderão
assistir aos jogos ao vivo e em 3D nos cinemas. A iniciativa é uma parceria
entre a Fifa, a Rede Globo, a rede de cinemas Cinemark e a empresa de
marketing esportivo Golden Goal, que começaram a vender os ingressos
na última sexta-feira. Apesar da empolgação gerada pela notícia, a venda
só está sendo feita, por enquanto, para empresas, já que os organizadores
querem priorizar a forte demanda do mercado corporativo.

Divulgação

“Nos EUA já
há um projeto
de lei para
garantir que
tudo na
página de
usuários de
redes seja
privativo”

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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