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Intitulada Bar, a peça acima
remete à sensação de sufocamento
que um gigante pode sentir num
espaço apertado, todo enfumaçado
e desorganizado. A criação reflete
ainda quão sufocados ficam os
clientes de um bar quando os
fumantes acendem seus cigarros
em locais fechados. A frase
“Qualquer ambiente fechado é
pequeno demais para o cigarro”
completa a mensagem.

ANÚNCIO DA SEMANA

Ray-Ban faz grafites nas ruas de SP e RJ
Grafiteiros estão fazendo intervenções urbanas com releituras de pôsteres
da campanha Rare Prints, por locais badalados de São Paulo e Rio de
Janeiro, como parte do Ray-Ban Art Festival. O evento acontece pela
primeira vez no Brasil, após passar por Nova York, Madri, Barcelona e Milão.
As imagens dos artistas independentes como Graphis, Marcio SWK, Duim
e Alexandre Anjo permanecem até o próximo dia 5 de setembro em muros
do centro e da Vila Madalena, em São Paulo, e do Leblon e Lapa, no Rio.

Gustavo Vargas

Não basta estar na web
para falar bem de si mesmo
Uma parte importante das mídias sociais são as ferra-
mentas digitais que permitem a criação de comunidades,
nas quais a união é feita a partir da relação pessoal ou do
interesse comum dos participantes. Orkut, Facebook,
Twitter, que serviam primordialmente para formar redes
sociais, transformaram-se na menina dos olhos das em-
presas em geral. Na ânsia de participar desta revolução
na comunicação, muitas companhias erroneamente ten-
dem a se posicionar, como sempre o fizeram, em mídias
em que detinham o fluxo de informação, em vez de esti-
mular a conversa com os consumidores. Quantas empre-
sas você já encontrou querendo adicioná-lo como amigo
no Orkut ou no Facebook? E fica a pergunta: por quê?

Você já parou para pensar o que significa um “amigo”?
Dentro de uma rede social, o grau de abertura na co-

municação depende da hierarquia daquele indivíduo
dentro do seu círculo social; como um controle de priva-
cidade, as pessoas estipulam subjetivamente um controle
de comunicação. Enquanto uns, mais próximos, podem
visualizar todas as suas fotos ou têm a liberdade de fazer

comentários irônicos
em suas mensagens, os
“não tão amigos assim”
não podem ver as fotos
do churrasco de família,
ou mesmo comentar
certas mensagens.

Vamos trazer essa
realidade para a relação
empresa-consumidor.
Imagine-se recebendo
um convite de amizade
de alguém que você viu
de relance, mas com
quem não tem contato;
você aceitaria? Que
vantagens obteria dessa
nova relação de amiza-

de? Talvez seja um bom contato profissional? Quem sabe
um potencial caso amoroso? Esses são alguns dos julga-
mentos que passam por sua cabeça. E com uma empre-
sa? Que benefício eu terei (e não estou falando de des-
conto!) ao dar permissão para que essa marca faça parte
do meu círculo social? Será que ela me brindará com
conteúdos interessantes? Ou com serviços que facilita-
rão a minha vida? Ou, assim como aquele amigo que me
faz perder tempo publicando como a vida dele é linda,
essa empresa vai somente me abarrotar de anúncios?

Você seria amigo de alguém que apenas lhe manda
mensagens dizendo que é lindo? Então, por que algumas
empresas insistem em utilizar essas conexões sociais
para divulgar lançamentos, prêmios que receberam, en-
tre outras coisas que interessam somente a ela ou a seus
funcionários? Algumas empresas conseguiram, ao longo
do tempo, estabelecer uma relação de amor com seus
consumidores; basta observar a reação gerada por mar-
cas como Apple, Harley-Davidson e Google. Se você de-
seja que sua empresa entre para este rol de ‘amigos res-
peitados’ terá que conquistar a confiança de seus poten-
ciais consumidores. Um bom começo é oferecer a eles
uma diferença prática em suas vidas, algo que faça valer
a pena ter sua marca como “amiga”. ■
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Se você deseja
que sua empresa
entre para este
rol de ‘amigos
respeitados’, terá
que conquistar
a confiança de
seus potenciais
consumidores
na internet
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propaganda enganosa
ou realizar ofertas incompletas
ou defeituosas. As ações devem
ser claras, completas, precisas,
em português e suficientes para
o consumidor compreender a
dimensão daquilo que se oferece.
O não cumprimento dos Termos
do Serviço da rede social pode
resultar em uma simples exclusão
unilateral do serviço ou até
mesmo em uma ação de
indenização, dependendo
dos danos causados pela conduta.

Que problemas a empresa
pode ter caso utilize uma
comunicação inadequada?
Como a exposição da publicidade
atinge público indeterminado,
a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor é efetiva, o que
submete as ofertas publicadas
nas redes sociais à vigilância do
Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC), formado
pelo Procons estaduais e outros
órgãos. Por isso, em caso de
descumprimento do código há risco

de autuações e multa pelas
instituições fiscalizadoras e,
em casos mais graves, existe
a possibilidade da intervenção
do Ministério Público com
alguma medida mais severa.
Além das reações do SNDC,
há risco também de rejeição
pelos próprios internautas caso
haja alguma conduta incauta
do fornecedor, já que a internet
possibilita desde um repentino
sucesso a um avassalador
fracasso em questão de minutos.

■ São 142 metros, 31 andares e 765
degraus. No próximo dia 29, será
realizada no país a primeira
competição oficial de corridas em
prédios, batizada de Corrida Vertical
Brasil. Patrocinado pela Sollys e
realizado pela Mix Brand Experience, o
evento será no Edifício Nestlé, o quinto
mais alto da capital paulista. Sob a
chancela da Federação Internacional
de Skyrunning, a etapa brasileira
passa a fazer parte do calendário
mundial de corrida em arranha-céus,
o Vertical World Circuit.

Degrau em
Degrau

Vertical
Running será

realizada pela
primeira vez

no Brasil

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 37.
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