




comprar dois, continua sendo Uno?" ou "O jogo Uno é
acessório opcional?" Quando veio a resposta associan-
do os torcedores do São Paulo Futebol Clube à homos-
sexualidade, a festa ficou em silêncio.

A Locaweb, empresa de TI, já enfrentou situação
igualmente vexatória. No dia 28 de março, durante o
clássico contra o Corinthians, o São Paulo carregava
nas mangas o logotipo da empresa. Enquanto isso,
Alex Glikas, diretor comercial da Locaweb, despeja-
va no Twitter comentários tão simpáticos quanto os
da Fiat sobre o tricolor paulista. A notícia correu pela
internet. Quem levou a pior foi o próprio diretor.
Para tomar uma atitude e tentar amenizar a reper-
cussão, a Locaweb demitiu Glikas.

No exterior, outras empresas deram escândalo na
rede. A United Airlines, companhia aérea, e a Domino s,
rede americana de pizzaria, começaram a prestar atenção

em redes sociais quando as conversas jogavam lama nas
marcas de ambas. No caso da Dominos um vídeo nojen-
to mostrava funcionários da empresa assoando o nariz em
sanduíches. Já a United Airlines ganhou um vídeo musical
chamado de "United breaks guitars" ("United quebra gui-
tarras") composto e interpretado pelo cantor Dave Car-
roll. A letra narra o dia em que a United Airlines quebrou o
violão do músico. Os vídeos viraram hits na rede.

Depois que a gritaria começa, é normal as empresas
reagirem. No caso da Domino s, o presidente gravou
vídeos pedindo desculpas e mencionando novidades
nos processos de higienização de todas as lojas da rede.
Também criaram um plano de açâo que envolveu a com-
pleta reformulação dos sabores das pizzas. Assim como
a Locaweb, os funcionários responsáveis pela produção
do primeiro vídeo foram demitidos. A United Airlines se
mexeu e criou novos canais diretos com o consumidor,



entrando em Twitter, Facebook, Youtube. E, claro, pagou
ao cantor o que devia.

No caso da United Airlines, houve consequências
financeiras: as ações da companhia caíram 10%, uma
perda de US$ 180 milhões. Depois de um tempo, a
companhia voltou a lucrar como antes. A Domino s não
sofreu tanto "na pele" Pelo contrário. Depois do inciden-
te as vendas da rede cresceram 14,1 % em quatro meses.

Outras histórias, já antigas para a velocidade da
Internet, lembram que não é de hoje que as empresas
sentem a fúria dos internautas munidos de redes sociais.
Anos atrás, a Dell e a empresa de telecomunicações
americana Comcast ganharam blogs recheados de re-
clamações sobre os serviços de suporte técnico. A pri-
meira empresa foi presenteada com o "Dell hell" (Dell
infernal), em 2004, e a segunda com o "Comcast must
die" (Comcast deve morrer), em 2007.

As reclamações exacerbadas dos consumidores
movimentaram as empresas, que responderam às recla-
mações e abriram espaços de diálogo dentro da rede. A
Dell lançou um site para seus clientes enviarem suges-
tões, o Dell Direct Talk, que discute temas relacionados
com servidores Dell PowerEdge, armazenamento em
rede, bem como as tendências da indústria e opiniões.
Num processo cocriativo, os internautas votam e as me-
lhores ideias são incorporadas à empresa. Já a Comcast
mantém os olhos abertos. Conta com uma equipe de
sete pessoas liderada por Frank Eliason, que garimpa as
menções da empresa na rede e entra em contato com
consumidores insatisfeitos. A empresa, todavia, respon-
de com agilidade para o consumidor somente no mun-
do virtual. O nível de prestação de serviço via telefone,
por exemplo, continua a desejar e a irritar quem procura
a empresa pelo SAC.

Vender e possivel
A equipe da Ogílvy tinha a liberdade

em mãos. A única exigência da Kraft
Foods era trabalhar uma ação dentro
da internet. Não havia restrição nem
direcíonamento (banner ou ação em
portal). Em fevereiro de 2010, Raphael
Lucone, diretor de artes, Rico Lins,
redator, Angela Bassichetti, diretora
de criação da Ogilvy Interactive, junto
a outras seis pessoas receberam a
missão de ajudar na elaboração de um
projeto de construção de imagem do
recém-lançado MiniBis.

A equipe tinha pouco tempo para
tomar uma decisão. No dia seguinte
ao recebimento do pedido se reuniram
para juntar e explorar ideias, com
foco no conceito da campanha
"Desconfie de todos". Pela mesa de
discussão surgiram ideias de criar
um aplicativo para Orkut, filmes com
poder de viralização e mesmo os
banners, quase já tradicionais, "Custo
do vídeo para internet é muito alto
e o retorno não é garantido. Se for
um sucesso pode ser até R$ 170

mil. E você paga cerca de R$ 1 por
exibição. É muito caro", explica Angela
Bassichetti. Durante uma conversa
no café cogitaram uma ação diferente
em redes sociais. Pensaram em Orkut
e chegaram até o jogo Colheita Feliz,
que conta com quase 20 milhões
de usuários brasileiros ativos, E
então surgiu a proposta de criar uma
semente de cacau, cujo resultado seria
uma árvore de Miníbis. Deram risada
e ignoraram. Repensaram. Porque
não? Contaram a ideia à Angela. "Eles
tiveram a ideia e plim, vieram me contar
e plim! E quando contamos ao cliente,
plim!", brinca.

No jogo os usuários podem roubar a
plantação dos amigos. E se o conceito
é "desconfie de todos" o jogo encaixava
perfeitamente. Montaram o plano e
puseram em ação, Por um mês, de
12 de abril a 12 de maio, os usuários
ganharam sementes de minicacau, que
levavam 48 horas para amadurecer,
Com a ajuda de fertilizantes, alguns
jogadores anteciparam o processo. Um

dia depois já havia pela rede um tutorial
completo (tempo de amadurecimento,
valor de venda, imagem das fases).

Em um mês, foram mais de cem
milhões de árvores plantadas. Na
central de atendimento, uma senhora
ligou para sugerir que a empresa
criasse as tais sementes no mundo
real, Nesse período as metas de
venda ultrapassaram em 180% as
expectativas. Sem precipitação.

Claro que não foi o Orkut, sozinho,
que impulsionou a procura por MiniBis.
A ação fazia parte de um plano
completo de comunicação, com
comerciais na televisão, estandes de
amostras em lojas. Dinheiro foi gasto
nas mídias tradicionais e dinheiro foi
gasto na rede social. O fato é que uma
parte significativa do público desejado
pela Lacta é usuária constante nesses
locais da internet. E era preciso estar
ali. O sucesso chamou a atenção e
as vendas aconteceram. A estação
passou e as sementes secaram. A
Ogilvy e a Lacta ainda colhem os frutos,
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A Fiat também agiu rápido. Alguns internautas se in-
comodaram, mas a maioria mandou recados de apoio,
pedindo a volta da bem-humorada equipe do happy
hour. A empresa se redimiu, mandou um longo post
explicativo junto a um pedido de desculpas a qualquer
pessoa que tivesse se incomodado com o comentário. E
seguiu em frente. "Era uma ação humana, e como toda
ação humana corre risco de ter erros. Nem procuramos
pelo autor", defende Martins. Nesse caso, ninguém foi
presenteado com uma carrinha de demissão.

Ultrapassaram a meta e atingiram 3.400 respos-
tas. Segundo Martins, de todo o conteúdo publica-
do na internet referente à campanha apenas 1,5%
comentava o fato a respeito dos são-paulinos. A Es-
palhe Marketing de Guerrilha gostou tanto da brin-
cadeira que promete levá-la para outras ações.

Em meio a tanta conversa, quem decide mesmo a
parcela de culpa da empresa é o consumidor. "Euparto
do princípio de que as pessoas têm bom senso. E real-
mente culpa da marca?" pergunta Martins. Se a empresa
assumir uma postura transparente, ela conseguirá por
um fim nos boatos.

O burburinho corre e choca alguns internautas, às
vezes há gritaria, críticas, parece que a empresa vai para
a lama. Mas tanto a United Airlines quanto a Domino' s
provaram que diante de uma marca com uma sólida
reputação, se houver atitude e um posicionamento por
parte da empresa, há possibilidade de reverter o ocorrido.

Surge a questão: venderam por que reagiram ou por-
que os jovens consumidores de pizza nem ligaram para a
escorregada na pista?

Os amantes da rede acreditam que as empresas se
saíram bem porque souberam controlar a situação. Os
mais céticos começam a dizer que não importa mui-
to aquele burburinho todo. Dell, Comcast, United,
Domino' s, Fiat e todas elas viraram vitrine dos internau-
tas e pouco ou nada aconteceu com as vendas. Depois
de um tempo, o papo no boteco muda e o povo começa
a falar de outra coisa. E tudo volta ao normal.

Um caso ocorrido este ano é emblemático. A gigante
Nestlé poderia ter problemas com o bafafá feito no blog
Coma Com Os Olhos (http://comacomosolhos.com)
ao lançar a linha de bebidas lácteas Fast. O blog chamava
a atenção para o componente principal do Alpino Fast
não ser Alpino. Estranhamente, aNestlé confirmava já na
embalagem a ausência do chocolate. Na época, o site da
Consumidor Moderno destacou o caso.

Os internautas fizeram barulho sobre o assunto,
mas a reputação de 80 anos da Nestlé no País não foi
abalada. Respondeu ao blog e o caso só foi levantado
novamente meses depois quando o portal Uol fez uma
matéria abordando o assunto. O Coma Com os Olhos
conseguiu um teste da ProTeste (Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor) de avaliação do produto e
o resultado foi divulgado no portal da instituição. O Al-
pino Fast realmente não contém o chocolate que deu
nome ao produto e os outros contêm gorduras a mais
do que o tolerado.

De novo, nada aconteceu. Segundo uma fonte da
Nestlé que não quis se identificar, as vendas não caíram
e a gigante só se viu obrigada a alterar a composição do
produto - ainda sem Alpino - e a se retratar em alguns
jornais. Mário Campello, diretor da agência Ponto de
Criação, conclui: "O consumidor acredita na marca".

Ou pode ser simplesmente hábito e comodidade.
Durante a Copa do Mundo 2010, o narrador Galvão
Bueno sofreu ataques no Twitter logo no cerimonial de
abertura do evento. Instantaneamente a mensagem "Cala
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a boca Galvao" estava nos assuntos mais comentados
mundialmente no microblog. Curiosos, os estrangeiros
queriam saber o que era aquilo. Foi quando alguém co-
meçou uma brincadeira, criou um vídeo contando que
Galvão, na verdade, seria um pássaro em extinção e "Cala
a boca" seria um pedido de socorro e proteção. Após dias
nos Trending Topics mundiais, a campanha ganhou des-
taque em grandes veículos de comunicação do mundo,
como o "The New York Times" e o "El País". Brincadeira
desmascarada, o próximo passo dos fanfarrões nacionais
foi boicotar a Globo durante os jogos. Balela. A gigante
nacional das comunicações bateu recorde de audiência
no dia do tal protesto, sem ao menos se abalar pela se-
gunda colocada, a rede Bandeirantes.

Os erros na web e a relativa falta de impacto nos ne-
gócios levantam a discussão sobre a credibilidade e a real
necessidade de estar na rede. A lógica costuma ser bem
simples: se todo mundo vai estar lá, eu também preciso
ir. O argumento serve para consumidores e empresas.
Sim, é preciso manter os canais abertos por inúmeras ra-
zões, começando pela defesa do consumidor, passando
pelo simples medo de um desses escândalos que espo-
cam vez ou outra, pelo acesso à informação e fortaleci-
mento da imagem da marca e até (por que não?) para

a conquista de novos clientes, adeptos e
fãs. Surpreendida positivamente, a Sky
conquistou um cliente que migrou do
concorrente para a empresa por meio do
Twitter. O cliente registrou sua indigna-
ção perguntando quando a concorrente
responderia por meio da ferramenta.

A presença na rede não parece mais uma opção. A
pergunta a responder é o que a empresa vai realmente
encontrar nesse caos virtual. A resposta é algo que as em-
presas nunca enfrentaram antes. Na rede, o consumidor
descobriu que pode gritar e desabafar sobre qualquer
problema. Para tanto, busca qualquer canal disponível e
espera ser ouvido, sempre. Essa força pode ser seguida por
processos judiciais, mas esses ainda são pouco eficazes no
Brasil. Muito mais fácil ter um comentário alardeado que,
de lambuja, alimente redes e comunidades. Hoje, é possí-
vel encontrar empresas, como bancos e montadoras, com
equipes prontas para responder a comentários radicas
feitos na internet, em especial no Twitter. Irritada com o
atendimento na agência, uma internauta insinuou que
morreria e a culpa seria do banco. Em minutos, recebeu a
ligação de um atendente. O brasileiro sabe como chamar a
atenção, mas essa estratégia não deve durar muito tempo.



O que deve ser colocada em ques-
tão é a credibilidade do novo canal de
comunicação. Vale lembrar que a rede
estimula uma espontaneidade de crian-
ça, de alguém que fala sem pensar e quer
resposta imediata. Por enquanto, muitas
empresas respondem e o cliente está

feliz. Com o crescimento da rede e a percepção do con-
sumidor de que essa é uma forma de ser atendido rapida-
mente, essa "manha" pode deixar de fazer efeito.

ROLANDO A FESTA
Brasileiro gosta de balada. E as empresas podem,

sim, transformar toda essa movimentação em um
ambiente adequado para transmitir a mensagem ins-
titucional. Até porque estar no meio da galera é algo
tão velho quanto o comércio. Na Grécia antiga, ideias
derrubavam governos e influenciavam alianças entre
Estados. Os filósofos, para disseminarem conheci-
mentos, reuniam-se em praças públicas e contavam
histórias a outras pessoas, que espalhavam a mais pes-
soas. O boca a boca era inteligente e muito hábil.

Já neste século, a informação ganhou a internet como
aliado ou inimigo. A transparência se tomou obrigatória

e não há como ficar escondido. Desde 2000, com o es-
touro dos blogs e o pipocamento das empresas ponto-
com, a forma de contato se tomou muito mais ampla e
poderosa do que telefones e cartas. A rede mundial abria
espaço para sugestões, novas formas de contato, um
novo e ubíquo canal de críticas e reclamações.

E que público enorme você encontra lá. Só no Fa-
cebook transitam 400 milhões de pessoas e centenas de
desenvolvedores dispostos a criar novos aplicativos, inte-
ragir com os criadores e ainda traduzir a rede social para
os idiomas mais falados do mundo. A cada minuto, passa
pela rede mais gente do que todo o público que passou
pelos estádios na África do Sul. Não conta os que assisti-
ram pela TV, bem mais da metade da população do glo-
bo. Mas na rede social existe relacionamento, interação e
troca de informações.

Também não se pode esquecer o Orkut Apesar da
migração em massa para o Facebook, o site mais conhe-
cido da população brasileira ainda lidera com 29 milhões
de usuários. E crescendo. Aqueles preocupados com um
público específico ainda têm as comunidades específicas
como Linkedin (corporativo), ByMK (moda), Drimio
(marcas) e dezenas de outras. Há ofertas no cardápio
para todos os gostos. Essas opções são as mais pedidas

CULTURA
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o executivo ter
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'meio ponto
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a participação
da empresa
nas redes
sociais"



1. QUEM Defina a personalidade da marca e o que ela simboliza.

A mídia social é sobre as pessoas conectarem-se com pessoas, e

não com avatares. Dê vida a sua marca e seu negócio. Dê-lhe uma

personalidade, voz e presença. Se a sua empresa fosse uma

pessoa, como ela agiria, falaria, responderia?

2 . 0 QUÊ Ouça as conversas on-!ine e aprenda com elas. Avalie como

a marca é percebida usando ferramentas de busca da web. Crie um

benchmark que capte a percepção dos usuários e preste atenção para

os sentimentos vinculados à sua marca e seus concorrentes, Tente o

Google, Collecta.com, Google Blog Search e Anaíytic.ly para começar.

Se você está trabalhando com um orçamento razoável, também

considere o uso de serviços como SpiraU 6 ou Radian6.

3. QUANDO Fique atento às oportunidades que surgirem. Cada

ferramenta acima fornece sistemas de alerta para que você saiba o

que está rolando nas mídias sociais. Monitore a web em tempo real

para ver o nível de atividade que acontece todos os dias. Fique atento

às conversas que representem oportunidades para uma ação positiva,

bem como aquelas que contribuem para as impressões negativas.

4. ONDE Saiba onde sua presença é necessária. Twítter, Facebook,

YouTube, Flíckr e blogs, estão entre as redes sociais mais

frequentemente usadas hoje. Utilize os serviços mencionados na etapa

dois, você pode ter uma ideia exata de onde os seus clientes estão

interagindo on-line. Uma vez que você tiver essa informação, você pode

montar um plano de ação para fazer parte das conversas, aprender a

construir reiacionamentos valiosos, e contribuir para a fidelização.

5. COMO Torne-se parte da comunidade. Preste muita atenção à forma

como as pessoas interagem, a cultura e o comportamento que existe

dentro de redes sociais que são Importantes para você, Suas palavras

e ações revelam oportunidades para um envolvimento com valor

agregado, Monitore as respostas que se seguem cada vez que você

participar. Elas vão oferecer um feedback que ensina como melhorar e

quais são os próximos passos que você deve tomar.

6. POR QUÊ Encontre as razões que justificam a sua participação,

Preste atenção aos temas recorrentes, questões e insíghts, ou a

falta deles. Se o fizer, encontre as razões para o envolvimento inicial,

bem como as ideias que incentivem a criatividade e dão valor para o

envolvimento.

7. ATÉ QUE PONTO Identifique os Indivíduos que podem ajudá-lo a

contar a sua história, Muitas pessoas estão ganhando autoridade dentro

das redes sociais e o que dzem influenciam aqueles que os rodeiam. Você

pode identificá-los usando as mesmas ferramentas nas etapas um e seis.
Fonte: Bog Mídias Socais (www.midiassociais.net)

pelas empresas, sendo que 81% das ações nas redes so-
ciais estão nesse tipo de sites.

Elas buscam o boato, o diz que diz. Cada usuário
do Facebook, por exemplo, tem em média 130 amigos.
Uma informação colocada ali, de forma displicente,
possui indiscutível potencial para fazer barulho, bom ou
ruim. A capacidade de disseminar uma ideia é incontro-
lável, muito mais difícil de lidar do que aqueles comen-
tários disparados pelos gregos no Agora milénios atrás.

No microblogTwitter, os boatos se disseminam com
a velocidade de uma fofoca supersônica no meio da festa
virtual. No Brasil, quase quatro milhões degustam o ser-
viço. Por isso, 79% das ações corporativas já estão ali (já
supera os blogs, que resistem com 70% das campanhas).

Essa festa rolando significa algo muito importan-
te: "Não adianta fugir ou ficar de fora das redes sociais",
atesta Silvio Meira, cientista-chefe do CÉSAR (Centro
de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) e professor
da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). "Sua
empresa já está lá". Mesmo que não queira.

DO BLABLABLÁ AO HIT DO MOMENTO
Bem entendida a enorme massa presente nessa

onda, a palavra de ordem é ir junto, pensam os mar-
queteiros. Se a rede é um boteco, as marcas querem es-
tar em cima das mesas, nas paredes, no copo de cerve-
ja. De acordo com a mesma pesquisa da Deloitte, 83%



das empresas na rede promovem ações de marketing
e divulgam produtos e serviços. Se possível, elas colo-
cam o carimbo até na testa do consumidor.

Impor pode ser tão ruim quanto estar ausente. É
preciso entender o canal e o público, não dá para inva-
dir o ambiente, despejar informações e virar o chato da
conversa. Para transformar o blábláblá em hit é preciso
planejamento.

Portanto, aprenda: entrar em redes sociais é mais do
que apenas criar perfis corporativos no Twitter, lançar
vídeos no YouTube, abrir páginas de fãs no Facebook e
comunidades no Orkut Desbravar um mundo novo
exige direcionamento. "Estar no Twitter porque todo
mundo está lá é um erro. A marca tem de entrar com
um plano definido" explica Hélio Basso, sócio-diretor de
Operações da Ideia S.A., agência de mídias sociais. De-
finir um plano significa nortear um objetivo, que pode
ser aumentar vendas, diminuir buzz negativo, promover
novo produto ou serviço. Até porque algumas dessas
coisas podem nem ser viáveis (mesmo que o seu diretor
de marketing ou agência web diga o contrário).

Antes de qualquer ação é necessário compreender
a essência do negócio. Para encarar esse diálogo direto,
a empresa tem de ser coerente e transparente. Se os pro-
blemas internos estiverem resolvidos fica mais fácil. Se
ainda estão em processo de resolução, vale abrir o jogo
e explicar aos consumidores o que se passa por lá. O que

Escolha bem o

anfitrião
É hora de escolher quem vai responder pela sua

marca no caos incontrolável da internet. Pode ser
um daqueles garotos especialistas em intemet ou
um profissional seguindo uma estratégia muito bem
definida. Essa é uma das questões fundamentais
quando uma empresa decide entrar
na rede. "Nas redes sociais não dá
para agir de qualquer jeito só para
marcar presença", explica Mário
Campello (foto), da Ponto de Criação.
De acordo com Campelio, investir em
redes sociais requer um profissional
preparado. "É investir na marca,
trabalhar uma estratégia."

A questão envoive uma seleção
criteriosa, principalmente porque o
perfil ideal ainda é bastante indefinido. Pode ser alguém
formado em marketing ou comunicações, como pode
ser alguém sem nenhuma formação específica, mas
com longa experiência em redes sociais. O salário
varia de R$ 2 mil a R$ 11 mil. E na hora de definir esse
orçamento ainda é preciso lembrar que o retorno do
investimento, se é que ele virá, provavelmente não virá
na forma de mais vendas.

Após definir o perfil, é fundamental determinar a
autonomia que ele terá dentro da organização. "De
que adianta colocar um menino de 19 anos para
controlar as redes sociais da sua companhia, que não
vai ter acesso direto aos que realmente tenham poder
de decisão e resposta na empresa", afirma Romeo
Busarello, diretor de internet e relacionamento da
Tecnisa, um dos executivos mais ouvidos quando se
trata de ações nas novas mídias. A Tecnisa patrocina
blogs e responde a comentários na rede mundial
desde 2000. E ensina: "A empresa tem um gerente de
redes sociais que senta praticamente ao meu lado." O
cuidado pretende garantir a agilidade necessária. "Não
tem como ter de marcar uma reunião e esperar para
falar com a diretoria da empresa para responder a um
comentário negativo no Twitter."

Salário adequado, perfil ajustado, mesa próxima
de quem decide. Se você acha que parece
muito para alguém muito novo ou que acabou de
chegar, pense de novo. É fundamental tratar bem
seu anfitrião da rede. Ele vai estender o mesmo
tratamento para muita gente.



conta mesmo é a transparência. Afinal, a conversa é pú-
blica - qualquer usuário pode trazer uma nova informa-
ção ou questionamento - e os burburinhos (negativos
ou positivos) ecoam pela rede.

Tampouco adianta querer adotar ferramentas da
web 2.0 e manter todo o corpo de funcionários alheio
a elas. Interna e fisicamente precisam se articular como
uma rede social, englobando todos os lados. "Quando
isso funcionar, quando todos entenderem as ferramen-
tas, o contexto, aí você pode ter pessoas contribuindo
como um funcionário por 24 horas", afirma Meira. "Você
transforma o cara em um distribuidor de conhecimento

em nome da firma". Nessa lógica, bloquear o acesso a es-
ses sites durante o expediente não faz sentido algum.

Casa em ordem, é hora de partir para a dissecação
dos canais. Primeiro é preciso localizar e mapear o públi-
co-alvo. Lembra do cardápio variado de redes descrito
acima? Pois é, nem todos eles podem servir para você ou
sua empresa. Muitas vezes gastar dinheiro ali pode ser até
inútil ou desperdício de recursos do seu acionista. De-
pois analisar as menções feitas sobre a empresa em cada
meio - qual o volume, conteúdo (maioria positiva ou
negativa?) e quem são as pessoas responsáveis por essas
menções (se for um formador de opinião essa informa-
ção é ainda mais relevante).

Algumas ferramentas, como a Ellerdale ou Collecta,
auxiliam nessa etapa com gráficos e números. No caso
da primeira, a tecnologia semântica permite criar um
índice de temas de acordo com palavras-chave. Funcio-
na em tempo real, um privilégio de trabalhar na rede, e
organiza os dados em feeds contínuos. O site recolhe e
analisa dados e textos da Wikipédia, Freebase, Twitter,
RSS feeds e página indexadas em mecanismo de buscas.

Mas a melhor maneira ainda é ter uma cabeça hu-
mana por trás desse processo de interpretação de dados.
Agências especializadas também podem ajudar nessa
tarefa Mas Alessandra Barbosa Lima, CEO da Elife,
agência de monitoramento e análise de mídia social
gerada pelo consumidor, alerta: "não nos contratem no
começo, vocês têm de ter ideia do tamanho que é esse
pepino" Com o relatório em mãos, a empresa sabe que
tipo de informação o consumidor deseja receber.

Entre vantagens e desvantagens da rede, é sem-
pre bom lembrar que uma das coisas mais interes-
santes é simplesmente observar. Seguindo a ideia
da metáfora, é colocar alguém ali no cantinho, sem
luzinha piscando ou fazendo piada, e simplesmente
ouvir. Ninguém paga nada para entrar. Assim, a rede
pode ser muito barata e mesmo assim trazer bom re-
torno quando se sabe usar.

Público detectado, canal escolhido, estratégia defi-
nida, é o momento de entrar de vez e de verdade nas
redes sociais. Abrir um espaço. Isso não significa inva-
dir conversas alheias. Durante um papo informal en-
tre amigos, ninguém gosta de ser interpelado por uma
empresa. "Oi, com licença, ouvi que você disso isso
sobre nós e não concordamos...". Ser abordado para
ouvir oferta de produtos ou serviços também não
agrada muito - isso é coisa de bêbado inconveniente.
Reserve uma mesa, puxe uma cadeira e, por meio de
informações diferenciadas ou antecipadas, convença
seus consumidores a se juntarem. E, lembre-se de que
é um canal interativo e bidirecional.



CLUBE DO UÍSQUE
Longe dos points mais populares, alguns grupos

criam espaços restritos à discussão de um único tema.
Lugares cativos para apaixonados por moda, um can-
tinho VIP para quem compartilha informações sobre
livros, outro espaço restrito aos amantes do futebol.
De olho nesse nicho, algumas empresas aproveitam
o caminho aberto para embalar novos produtos e
interagir com consumidores. Outras ainda vão além,
criam uma rede própria para unir fãs da marca e focar
as discussões em torno da empresa. Mas tudo depen-
de da estratégia.

O ponto é que há muitas redes (ou bares), muitas
tribos, muitas linguagens. Alguns "especialistas" se afo-

bam e resolvem usar as facilidades da tecnologia para
mandar a mesma mensagem para todos os lugares. Há
quem goste do Twitter, há quem prefira o Facebook e o
Orkut. E há quem use todos ao mesmo tempo e ainda
de forma integrada: o que é postado em um, automati-
camente vai para o outro. Aí mora um perigo. Misturar
tudo ou mandar uma mesma mensagem para todos é
pedir para ser rejeitado. "Uma convergência de canais
está a caminho. É importante posicionar-se da maneira
correta em cada um deles" afirma Basso. Segundo ele, o
desafio está em avaliar a cadeia de valor envolvida no de-
senvolvimento de um produto ou serviço. 'Assim, as es-
tratégias não devem ser feitas de acordo com o foco no
cliente, mas com o foco em todo o grupo" recomenda.

Tchau SAQ olá rede social!
Tem gente por aí que já vende

mais peias redes socais do que pelo
teíefone. Ok, ainda é uma raridade e
se trata de uma loja eletrôníca.
Mas quem sabe a Netshoes não é
você amanhã.

Esta é a história de um varejo
de sapatos que migrou do mundo
real (tinha dez lojas físicas) para uma
única presença virtual. Atualmente,
a Netshoes é a terceira loja do País
em vendas em produtos como ténis,
camisetas de futebol e apetrechos
para malhação. São 50 mil clientes
cadastrados, atendidos de todas
as formas virtuais. Isso mesmo, é
possível falar com eles via Twitter,
chat, e-mail, Facebook ou Orkut.
Para eles, rede social é sinónimo
de vendas.

A presença na internet fez com
que a NetShoes tivesse de estar em
todos os lugares. Assim, contratou
um especialista em redes sociais,
atém de software de monitoramento.
"Atualmente, o call center pode
demorar um pouco para responder,
enquanto que a atuação no
Twitter, por exemplo, é quase que

imediata", explica Roni da Cunha
(foto), diretor de marketíng do portal
de artigos esportivos.

Para Cunha, o fato principal é que
nem todas as empresas estão na
internet, mas todos os consumidores,
de forma direta ou indireta, estão.
"É importante prestar atenção nisso",
alerta, A operação é direta: se um
cliente reclama, o atendente vai direto
falar com o responsável e resolve
aquilo na hora. "Assumir os erros é
outro ponto forte. Se um equipamento
está com problema, a NetShoes
ouve o cliente, providencia a retirada
e o substituí. Depois vê de fato
o que aconteceu."

As ferramentas digitais de contato
com os clientes já ultrapassaram de
longe o atendimento telefónico. "A
tendência é reduzir mais ainda esse
contato no SAC", diz Cunha. "Mas
nunca o canal telefónico será extinto,
pois o cliente tem o direito de escolher
como quer ser atendido."

Pode ser, mas quem quer ser
atendido rápido acaba descobrindo
que o novo canal é o melhor, Certa
vez, um consumidor que esperava

para ser atendido no SAC, tuitou:
"queria tanto falar com a NetShoes".
Ficou surpreso ao receber a resposta,
antes de desligar o telefone: "pode
falar, estamos aqui". Fez a compra
via o portal, com todas as dúvidas
tiradas ali mesmo.

Em um outro caso, o cliente queria
Informações sobre um modelo de
bicicleta. A consultoria respondeu
rapidamente pela empresa e fez o
cliente optar pela loja virtual,
por mais que o preço fosse bem
semelhante. Cunha conclui: "Esse
consumidor da internet quer atenção
como todos e é mais exigente".



Cardápio de mídias
Primeiro o boom dos blogs. Em seguida, a febre por redes sociais. Nada mais são do que outros canais de contato

entre empresa e cliente. Exigem estratégias e planejamento para ações. Somam-se às outras ferramentas do plano
empresarial de comunicação e relacionamento, Cada um com sua função, vantagem e desvantagem. Escolher cada
um depende do público para quem você vai falar, E, claro, precisa haver uma adequação do produto ao canal. Embora
alguns pareçam obsoletos, como mala-direta, ainda tem espaço no orçamento das companhias. Deguste à vontade.



Nesse contexto, açoes pontuais são mais seguras e
eficientes. No exterior, o Starbucks ganhou fama quando
lançou o My Starbucks Idea. Com a queda no movimen-
to das lojas, a companhia decidiu ouvir o consumidor.
Abriu uma rede social de discussões pela qual qualquer
pessoa pode se cadastrar e dizer quais mudanças deseja
ver na empresa. Todas as sugestões ficam disponíveis no
site para que outros usuários possam também comentar
e dar notas às ideias.

Com as discussões fomentadas pelos clientes, a em-
presa chega às melhores propostas. Por meio do site,
clientes da rede (de café, não a virtual) reclamaram do
gasto excessivo de água (em algumas lojas a torneira fi-
cava aberta durante todo o expediente), e promoveram
uma campanha para que os clientes trocassem os copos
descartáveis por canecas metálicas. Um processo de co-
criação que gerou economia à empresa.

No Brasil, a PepsiCo seguiu os mesmos passos. Em
outubro de 2009 lançou o Snack Life, uma área voltada
aos fãs de Rufíles, Doritos e Stax. Antes de arrebentar as
portas do mundo virtual, a empresa verificou presença
forte dos consumidores nesses canais. Percebeu tam-
bém que havia uma grande afinidade com a marca. "Há
uma ligação emocional muito forte, aproveitamos isso
tudo para montar uma comunidade própria", explica
Alexandre Chiavegati, gerente de produtos de Rufíles.

Fugir de Facebook e Orkut tem suas vantagens. Sem
intermediários, todas as informações dos usuários cadas-
trados ficam nas mãos das empresas. Um banco de da-
dos tão eficiente quanto o de uma lista de e-mail marke-
ting. Com total liberdade para rastreamento, as empresas
conseguem direcionar algumas ações de marketing e re-
lacionamento específicas. No caso da PepsiCo, as ações
direcionadas atingem os usuários mais ativos. Quem
participa mais recebe prémios e brindes. Empresa e con-
sumidor saem ganhando.

Com mais de 500 usuários e 300 ideias, o Snack
Life não atua sozinho. As melhores sugestões passam
pelo crivo de uma segunda rede social, a Teen Panei.
Formada por apenas 40 pessoas - formadores de opi-
nião escolhidos a dedo pela PepsiCo -, a equipe é quem
toma algumas decisões estratégicas, como embalagem,
conceito e comunicação. Dessa relação já surgem algu-
mas novidades como aversão apimentada do Doritos, o
Doritos Sweet Chili.

Embora não tenham presen-
ça ativa em outras redes sociais, as
marcas de salgadinho se curvam às
conversas dos outros grupos. Quan-
do encontraram a comunidade no
Orkut "Eu quero Doritos 5 kg"
acataram a decisão e, de fevereiro

Consumidor engajado
No primeiro encontro o homem

passa na casa da mulher para levá-la
para sair. Leva um buque de flores e
é apresentada ao filho dela de quatro
anos. Enquanto espera por ela, tenta
conversar com a criança. Senta no
sofá e pega um pouco de Doritos da
mesinha de canto. Na hora ele leva
um tapa do menino, que logo explica:
"regra 1, mantenha as mãos longe da
minha mãe, mantenha as mãos longe
do meu Doritos", O vídeo foi um dos
três mais votados pelos internautas na
última edição do programa "Crash the
Super Bowl" e foi exibido na final do
Super Bowl - a final do campeonato
de futebol americano.

Criado em 2007 pela divisão
Frito-Lay da PepsiCo nos Estados

Unidos, o projeto dava a chance de os
consumidores brilharem no intervalo
do principal jogo do país, que aliás é
o horário mais caro e disputado da
publicidade norte-americana. Qualquer
um podia enviar um comercial de até
30 segundos sobre o Doritos. Os seis
melhores eram selecionados e ficavam
à disposição dos internautas para
votação. Os criativos fãs ganhavam
US$ 25 mil e uma viagem para Flórida.
Somente os três mais votados eram
transmitidos no intervalo do jogo.

Depois dessa bem sucedida
experiência e após 23 anos anunciando
de forma convencional no Super Bowl,
a PepsiCo decidiu mudar de rumo e
alocou o investimento de 20 milhões
de dólares em uma campanha de

mídia social - o "The Pepsi Refresh
Project". Lançada em janeiro deste ano,
a campanha consiste na criação de
projetos em categorias como saúde,
arte e cultura, comida, vizinhança,
educação e o planeta. Qualquer um
pode elaborar um projeto e enviá-lo
para o site da campanha, A divulgação
dele é livre e o "ganhador" será aquele
que conseguir mobilizar mais pessoas
com o maior número de votos. As
ideias mais votadas recebem verbas
para ajudar no custeio do projeto,
divididas em montantes de US$ 5 mil,
US$ 25 mil e US$ 250 mil dólares.

Com isso, a companhia espera cnar
uma onda do "fazer o bem" em pequena
escala, com as pessoas criando e
propagando seus projetos na rede.



ESPAÇO
POVOADO
Michel Lent, da
Ogilvyinteractive
"Pegar carona
em redes
sociais já
populares
é mais fácil
do que criar
rede social
corporativa"

a dezembro de 2008, os pacotes no tamanho grande
engordaram as gôndolas dos supermercados. Em ou-
tros casos, a rede social segmentada é a melhor aposta.
A byMK surgiu em agosto de 2008 e passou a oferecer
um canto para aqueles (principalmente aquelas) inte-
ressados em brincar de montar combinações de roupas.
Depois de concluídos, os visuais ficam expostos a todos
os visitantes (registrados ou não). Cada peça tem a in-
formação do site onde pode ser encontrada para venda.
A proposta se mostrou perfeita para marcas de roupa,
em especial o varejo de vestuário. Renner e C&A, entre
outras 50 empresas, apostaram no bate-papo com esse
público que hoje soma 150 mil pessoas. Ainda é pouco,
mas sem dúvida um formador de opinião poderoso en-
tre as alucinadas por moda.

As empresas não têm muito a perder. Nesse caso não
funciona exatamente como uma área de relacionamen-
to. É uma rabeirinha da publicidade dentro de um canal
de relacionamento (veja outro exemplo no box sobre o
MiniBis). Funciona mais como uma ação de construção
de imagem, cujo retorno é difícil de ser mensurado.

Michel Lent, gerente-geral da Ogilvyinteractive,
acredita que a tendência é que essas redes segmentadas
sejam engolidas pelas grandes redes. 'As pessoas já dese-
jam fazer mais coisas do que as 24 horas permitem. É mais
fácil abrir um espaço dentro de um lugar já povoado" diz.
Como o Second Life, aquele joguinho de realidade virtu-
al, que virou febre e em pouco tempo se transformou em
uma cidade fantasma dentro da internet

Embora não acreditem nessa teoria, a partir de agos-
to os fundadores da byMK disponibilizarão o aplicativo
também no Facebook. Entre os usuários vai ser possível
fazer uma consultoria de modas, qualquer amigo vai
poder interferir na combinação virtual de roupas. "No
Facebook é um viés de interação, no site é mais um viés
de compra de produtos", diz Flavio Pripas. "Cada veículo
funciona de uma maneira diferente e complementar''

ADEUS, RESSACA!
Enfim, a glória. Depois de todo o planejamento e

processos, a empresa espera receber de volta os inves-
timentos. "Eu costumo dizer que nem todo retorno é
necessariamente financeiro. Mas toda ação precisa ter
um retorno", ressalta Michel Lent. A presença nas festas
pode ter um retorno de relacionamento com o consu-
midor, fortalecimento ou construção da imagem da
marca, diminuição dos gastos na central de atendimen-
to, e pesquisas. Tudo depende da estratégia. É ela quem
decide o que é sucesso.

No caso do Minibis, o resultado não veio apenas da
ação feita no aplicativo Colheita Feliz. O plano de comu-
nicação foi muito além. Dar todos os méritos exclusiva-
mente ao jogo é um equívoco. Junto às outras ações, a
publicidade ajudou a construir a imagem da marca, dis-
seminar o produto. Por ter um plano eficiente, a agência
ainda conseguiu impulsionar as vendas do produto. Eram
esses os objetivos. Algo extremamente raro para uma em-
presa tradicional conseguir nas redes, é bom avisar.



Se há um novo canal de comunicação aberto, a ten-
dência é que haja uma diminuição da procura por outros
meios. Se as empresas estão no bar, talvez seja mais fácil
perguntar diretamente e "pessoalmente" sobre qualquer
dúvida. Assim, a empresa pode ganhar também com
economia em ligações telefónicas, por exemplo. Além
disso, se realmente houver uma mudança na cultura da
companhia, conforme orienta Silvio Meira, e todos os
funcionários se tomarem "distribuidores de conheci-
mento", parte das dúvidas pode ser solucionada dentro
das redes sociais, em um fórum, por exemplo, por qual-
quer pessoa. Assim, o número de empregados da central
de atendimento pode diminuir.

Mas o principal ponto das redes sociais é a capacidade
de realizar pesquisas e fazer consultas, criar um processo
de cocriação entre empresa e consumidor. Segundo Ra-
fael Kiso, sócio-funda-
dor da FocusNetworks,
para encomendar uma
pesquisa no Ibope que
atinja duas mil pessoas,
o investimento inicial
é de R$ 45 mil. Uma
rede social corporativa
não tem tempo nem
número de pessoas
delimitado. Enquanto
houver audiência e par-
ticipação, a rede segue
em funcionamento.

O Starbucks e al-
gumas marcas de sal-
gadinhos da PepsiCo
souberam como tirar
proveito disso. Aposta-
ram em redes sociais,
percorreram no tempo
certo todas as fases pre-
liminares (conhecimento, monitoramento, estratégia),
e depois entraram em ação. Com a ajuda dos consumi-
dores, deram nova direção à empresa, lançaram novos
produtos. Uniram seus clientes ao processo de produção.

Nos próximos anos, a geração Y começa a assumir
cargos de importância e comandar o mundo dos negó-
cios. "Em 2000, as empresas ainda não tinham e-mail.
Daqui uns dez anos talvez seja impossível imaginá-las
sem atuação em rede social", diz Hernani Dimantas. "É
mais um canal aberto."

Um pouco mais radical, Rafael Kiso aposta na falên-
cia das empresas que não investirem nesse setor. "Em cin-
co anos, se não se tomarem mais sociáveis, não apenas
na questão de usar redes sociais, mas do ponto de vista

do processo de cocriação, elas vão morrer", defende. "Se
você não ouve seu cliente, não sabe o que ele quer. Se não
sabe o que ele quer, não consegue criar produtos com
relevância no mercado".

Participar ativamente das redes é uma escolha de
cada empresa. Provavelmente os pontos de encontro
devem mudar com o tempo, mas as farras não vão
acabar. Chegaram para ficar. Cabe a cada empresa en-
contrar uma maneira de tirar o melhor proveito desse
novo canal de comunicação. Ou desistir de vez de par-
ticipar da brincadeira.

No dia 24 de março, a fabricante de refrigerantes
Dolly sofreu uma dura rejeição. A ação até que havia co-
meçado bem meses antes. Brincaram com a linguagem,
fizeram piada com a ovelha Dolly (a primeira a ser clona-
da) e foram parar no Trending Topics, sucesso compro-

vado ao conseguir ser
um dos assuntos mais
comentados do Twitter.

Aí tudo desandou.
Primeiramente respos-
tas aos consumidores
fas da concorrência.
No perfil do (2)Dolly_
Guaraná, você podia
encontrar mensagens
como "Pessoal, muito
obrigada pelos elogios.
Aos que estão critican-
do, vocês ainda vão
provar o nosso sabor".

A conversa se tor-
nou acirrada quando
um post perguntava
diretamente: "O que
vocês acham da Dolly
lançar uma cerveja?"
As respostas negativas

encheram o Twitter e naquele dia o perfil saiu do ar. Só
voltou na segunda-feira, dia 5 de julho, alguns dias depois
da derrota do Brasil na Copa 2010 com a mensagem: "A
Seleção Brasileira é patrocinada pela Coca-Cola. Se fosse
pela Dolly, jamais perderíamos para a Holanda"

E altamente improvável que a Dolly perca um nú-
mero significativo de vendas por causa do ocorrido na
internet. O IBOPE não vai registrar um abalo porque
algumas centenas de pessoas (no máximo) rejeitaram
a ação e os comentários. As empresas podem desen-
volver suas estratégias tranquilamente. A internet não
tem todo esse poder. Mas a Dolly Guaraná realmente
perdeu uma oportunidade. Pulou do palco de braços
abertos. Sem plateia, a marca deu de cara com o chão. ®

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 149, p. 26-41, jul. 2010.




