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● Conversa
Esteja preparado para dialogar.
Não adianta pensar que um per-
fil no Twitter ou uma página no
Facebook serão “institucionais”,
para divulgar as informações da
empresa, porque os consumido-
res esperam respostas.

● Identidade
Não use personagens falsos
nem tente se passar por um con-
sumidor. Não pague para fala-
rem bem de você. Nas mídias
sociais, a verdade acaba apare-

cendo.

●Monitoramento
Preste atenção no que as pes-
soas falam sobre a sua empre-
sa e seus produtos na internet.
Fique de olho também no que
dizem sobre os concorrentes.
Um boato que não é identificado
a tempo pode gerar uma crise.

● Integração
Faça com que os canais de aten-
dimento da rede funcionem em
harmonia com os tradicionais,

como o telefone, o email e a re-
de de assistência técnica. Se o
seu atendimento não funciona
bem no mundo físico, não funcio-
nará também na rede.

● Imagem positiva
Identifique os fãs dos seus pro-
dutos e da sua marca. Crie ca-
nais diretos de comunicação e
aproxime-se ainda mais deles.
Esses consumidores podem aju-
dá-lo a apresentar uma visão
mais equilibrada sobre a empre-
sa em momentos de crise.

P ara uma população de 190
milhõesdehabitantes,oBra-
sil dispõe hoje de 203 mi-
lhões de celulares em servi-

ço,oque lhedáadensidademédiade
107 celulares por 100 habitantes. O
mundo, por sua vez, contanestemo-
mento com 5,3 bilhões de telefones
móveis para uma população de 6,8
bilhõesdehabitantes edeverá alcan-
çar a universalização da comunica-
ção móvel e quebrar a barreira dos
100% de penetração em menos de
cinco anos.
Ahumanidadevive, portanto, a re-

volução da mobilidade. E a grande
tendência, do ponto de vista do con-
teúdo da comunicação, é a predomi-
nância do uso do vídeo móvel e das
imagenssobreotextoeavoznainter-
net.
Esse impacto da imagem faz cres-

cer de forma explosiva a demanda
por banda de frequência e de veloci-
dade de transmissão dos dados.
Umestudoespecial, elaboradope-

la Cisco Systems e divulgado na terça-
feirapassada, fazumretratoatualepro-
jetao futurodamobilidade paraospró-
ximoscinco anos. Seu título: “Índicede
Redes Visuais: previsão do tráfego de
dadosmóveis globais, atualizadapara o
período2010-2015” (deVisualNetwor-
king Index: Global Mobile Data Traffic
Forecast Update, 2010-2015).

Universalização.Entre outras conclu-
sões, a pesquisa prevê que, em 2015, os
prováveis 7,3 bilhões de habitantes do
planeta estarão usando mais de 8 bi-
lhões de dispositivos móveis, entre os
quais celulares comuns, smartphones,
tablets, netbooks, iPods e outros.
Imagine a reação das pessoas, se um

visionário ou futurologista tivesse feito
essa previsão há 10 anos. Seria, certa-
mente, ridicularizado e considerado
louco.
OusealguémprevissequeBrasília te-

ria este ano mais de 170 celulares por
100 habitantes, como, realmente, tem.
Existemnumerosasoutrasprojeções

interessantes e surpreendentes na últi-
ma versão desse estudo anual prepara-
do pela Cisco Systems.
Háexatamenteumano,aversãoante-

rior do estudo previa que o tráfego de
dados móveis no mundo alcançaria o
volumede 3,6exabytes em2014 emuita
gente supôs que havia exagero nessa
previsão.Nesteano, feitasascorreções,
a projeção para os próximos cinco anos
sereveloumodestaetímida,poisomun-
do de 2015 produzirá um tráfego de da-
dosmóveis da ordemde 6,3 exabytes.

Comooexabytenão fazpartedenos-
so cotidiano, vale a pena recordar que
essa unidade de informação equivale a
umquintilhão de bytes.
Emnotação científica, umquintilhão

éescritocomonúmero10elevadoà18.ª
potência, ou seja, a unidade seguida de

18 zeros.

Múltiplas redes. As redes móveis te-
rãodiversas formasdeacesso–viacelu-
lar 3Ge 4G, bemcomovia redes sem fio
Wi-Fi, WiMax, WiMesh e outras. Em
2014, a expectativa é a de que 208 mi-
lhões de tablets entremnomercado.
Paraatenderàdemandadessesnovos

dispositivos móveis, o mundo tem de
investirmaciçamenteemredes semfio,
debanda larga.Eamaioriadosusuários
dessas redes serão usuários profissio-
nais que utilizarão a comunicação mó-
velparatrabalhareparaocomércioele-
trônico.
Mas há outras projeções que nos sur-

preendem ainda mais: o tráfego de co-
municaçãodedadosmóveisem2015se-
rá 26 vezes maior do que o de 2010; e o
número de tablets vendidos será supe-
rior a 300milhões de unidades.
O volume de dadosmóveis alcançará

o nível de 6,3 exabytes por mês ou o
total de 75 exabytes por ano.
Isso corresponderá ao conteúdo de

19 bilhões de DVDs ou 536 quatrilhões
demensagensde textos (SMSoutorpe-
dos), ou ainda 75 vezes o volume total
de dados em protocolo IP gerados pela
internet no ano 2000.
Aliás, o mundo já vive essa explosão

do tráfego de dados móveis, cujo volu-
mecresceu159%de2009para2010.Ne-
nhumoutroinsumoouatividadeeconô-
mica no mundo de hoje cresce a uma
taxade150%aoano.Em2010,ovolume
de dados alcançou a média mensal de
237 petabytes (PB) ou o equivalente ao
conteúdo de 60milhões de DVDs.
O tráfego de dados móveis globais

cresceu 4,2 vezesmais rápido do que
otráfegodebandalargafixaem2010.
Omaior crescimento anual regional
dedadosmóveisnospróximoscinco
anos será do Oriente Médio (129%),
seguido da América Latina (111%).
A Índia tem hoje a maior taxa de

crescimentodotráfegodedadosmó-
veis domundo, com um incremento
anual da ordem de 158% – com essa
taxa anual, esse tráfego em 2015 será
118 vezes superior ao atual. Seguem-
se países como África do Sul (87 ve-
zes) eMéxico (66 vezes).

Desafio mundial. Como provam os
dados relativos ao crescimento do
tráfego de dados das redes sem fio, a
utilização do vídeo móvel é o maior
fatordedemandaderedesmóveisde
alta velocidade nas comunicações
nos próximos cinco anos, em todo o
mundo. Diante desse cenário, todos
os governos deveriam preocupar-se
com o futuro de suas redes sem fio e
dar-lhes maior prioridade em seus
projetos nacionais.
Poucos países, no entanto, pare-

cem conscientes dessa prioridade.
Desse modo, são bem-vindos todos
os estudos independentes, elabora-
dos por grandes corporações ouuni-
versidades,quepoderão terpapel re-
levante na preparação de cidadãos e
empresasparaofuturoquenosespe-
ra.
Entreasrarasexceçõesaessecom-

portamento, estão, entre outros paí-
ses, aCoreiadoSul, aFinlândia, Sué-
cia,Japãoepaísesmenores,comoLu-
xemburgo, Taiwan e Cingapura.

Cuidado!Todomundo está olhando
A reclamação de um único consumidor pode ser vista por milhares de pessoas em serviços como Twitter, YouTube e Facebook
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Oquese faznasredes sociaisé
público, para o bem ou para o
mal.Quandoumcliente recla-
ma, todomundo está olhando
e,paraaempresa,oestragopo-
desergrande.Ocasomais ilus-
tre nomomento é o do consu-
midor Oswaldo Borrelli que
publicou no YouTube um ví-
deo protesto por conta de
uma geladeira pifada, sob o tí-
tulo “Não é umaBrastemp”.
Borrelli ficou116diassemgela-

deira,semquearededeassistên-
cia técnica do fabricante conse-
guissedarumasoluçãosatisfató-
ria. Cansado de esperar, resol-
veu recorrer à internet. No dia
seguinte ao que publicou o ví-
deo, recebeu um telefonema da
empresae,emtrêsdias,oproble-
ma estava resolvido.
Na sexta-feira, o vídeo havia

sido visto quase 330 mil vezes.
“Naminha opinião, o vídeo teve
tantarepercussãoporqueoscon-
sumidoresestãocansadosdeser
maltratados pelos serviços de
atendimentodasempresas”,dis-
se o consumidor.
Candidatoderrotadoadeputa-

doestadualemSãoPaulo,Borrel-
li negou que tenha sido movido
por interesses políticos. “O que
eu fiz não tem nada a ver com
política, mas com cidadania. Eu
fui humilhado como cidadão.”
Antes de reclamar da geladei-

ra, Borrelli tinha 16 seguidores
no Twitter. Na sexta-feira, esta-
va com2.864. Podemnão serna-
da diante dos 2,6 milhões de se-
guidoresdoapresentadorLucia-
no Huck, mas impressionam
quando comparados aos 3.605
votosqueobtevenadisputapela
vaga na Assembleia Legislativa.
A Brastemp assumiu o erro.

“Nossafalhafoinãoterconsegui-
do identificar que ele tinha esse
problema há tanto tempo”, afir-
mouFabioArmaganijan, diretor
deServiçoeQualidadedaWhirl-
pool, dona damarca Brastemp.

Violão. Um caso internacional
famosofoiodocantordemúsica
country americano Dave Car-
roll, que viveu um péssimo mo-

mento ao ver seu violão quebra-
doemvoonaUnitedAirlines, há
menos de dois anos. Na época,
ele publicou um vídeo bem hu-

moradonoYouTube, com trilha
de sua própria safra relatando o
seu drama. Conseguiumais de 5
milhões de acessos.

AUnitedAirlinesacaboureco-
nhecendo a “excelência” do ví-
deo do músico e, com a devida
autorização ao autor, passou a

usá-lo no treinamento de suas
equipes de voo e transportes de
carga. Foi uma sacadademarke-
tingqueaindaresultouemremu-
neração para o cantor.

Críticas. “As empresas preci-
sam fazer um monitoramento
constante”,afirmouRicardoCe-
sar, sócio da consultoria de co-
municação Agência Ideal. “Elas
têmde estar preparadas para re-
ceber críticas”, disse Carolina
Terra, diretora da consultoria.
ParaMarcelo Pugliesi, diretor

da Direct Talk, quem considera
as redes sociais umcanal formal
de atendimento tem resultados
melhores. A Direct Talk desen-
volveu um sistema de atendi-
mento via redes sociais.
Certa vez, o representante de

uma empresa perguntou a Ma-
noel Fernandes, diretor da con-
sultoria Bites, o que poderia fa-

zer para não ter tantas reclama-
ções sobre seuprodutona inter-
net. “Melhore o produto”, res-
pondeuFernandesaoexecutivo.
“Seoproduto temproblema, se-
rá criticado.”

Patrocínio. Algumas empresas
vãoalémepatrocinamcelebrida-
des nas redes sociais, como no
casodoatacanteRonaldo,doCo-
rinthians, contratado pelaClaro
para ter umperfil noTwitter.Os
resultadosnemsempresãoposi-
tivos. Emsetembro,Ronaldo re-
clamou pelo Twitter patrocina-
do:“Doisdiassemdadosnocelu-
lar.Vcachaque tenhoprivilegio.
Se enganou! Vamos claro!!! Re-
solvemeu problema ai...” (sic).
Rudinei Kalil, diretor de Ope-

raçõesdaClaro,dissequeRonal-
doélivreparaescreveroquequi-
ser: “A liberdade de expressão é
intrínseca à rede social”.

Em 2015, haverá no mundo
mais de 8 bilhões de
dispositivos móveis
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Reclamações.Para Pugliesi, da Direct Talk, as empresas têmmelhores resultados quando encaram as redes sociais como canais formais de atendimento

Arevoluçãodamobilidade
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