
O poder de uma má
experiência
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Recentemente, o general manager do Foursquare afir-
mou que o Brasil tem potencial para se tornar o país nú-
mero 1 do mundo em check-ins em sua ferramenta social
baseada no geoposicionamento. Mais uma prova do po-
der de apropriação dos brasileiros nos meios digitais.

Nessa febre de check-ins e mayors, um dos elementos
interessantes da ferramenta é o endosso que os usuários
podem fazer sobre os locais que frequentam, inserindo
comentários a respeito de sua experiência em qualquer
ponto comercial. O poder de influenciar outras pessoas
sem nenhum cerceamento tem atraído cada vez mais
adeptos, daqueles que migram de comentários rasos co-
mo o café é bom para o compartilhamento de experiên-
cias em detalhe (até o limite de caracteres permitido).

Um dia desses, checando as avaliações dos frequenta-
dores de um restaurante, um caso chamou a atenção: um
cidadão havia feito um comentário bastante positivo so-
bre o local de boa comida e bom atendimento, relatando
sua experiência de quatro meses atrás. Seguindo a leitu-
ra, esse mesmo usuário, agora passado apenas um mês,
fez outra crítica, dessa vez bastante negativa, a partir da

qual se seguiram posts
de outros usuários en-
dossando a experiência
negativa. Difícil saber
qual situação foi a regra
e qual a exceção (a boa
ou a ruim), mas fácil ver
o quanto de consumido-
res insatisfeitos se agru-
param para reforçar
uma má fama do local.

Se, por um lado, isso
dá um poder de influên-
cia considerável a qual-

quer pessoa; por outro, exige um grau de perfeição dos co-
merciantes (restaurantes, hotéis, lojas e qualquer lugar
que possa ser checado) que beira o subjetivo. Cada consu-
midor possui uma percepção diferente sobre níveis de ser-
viço: o que é um pequeno lapso para alguns, é inadmissí-
vel para outros. Claro que, a partir do momento no qual
se atinge uma massa crítica de usuários, esses desvios da
folksonomia são corrigidos pelo volume, jogando expe-
riências muito boas ou muito ruins para fora da curva-pa-
drão. Mas, apesar da empolgação, essa colaboração no
Foursquare ainda não atingiu uma massa crítica que retifi-
que esses desvios - está caminhando para, entretanto um
grande número de seus usuários ainda está mais preocu-
pado em buscar status social a partir dos locais que com-
partilha, do que colaborar para avaliação deste.

Sendo assim, uma opinião geral pode estar sendo for-
mada por um número ainda limitado de avaliações. Nes-
se contexto, uma, apenas uma, experiência de compra
malsucedida pode fazer criar o tal pré-conceito para no-
vos clientes a partir da descrição do ocorrido.

De um lado, alguns gerentes buscam atingir o 100% de
satisfação - embora, sendo sincero, a maior parte nem
acordou para o assunto ainda - ; de outro, um usuário de-
ve também sentir-se responsável pelo que compartilha
em seu papel de crítico e, por vezes, algoz. Lógico que um
mau atendimento ou produto é, geralmente, injustificá-
vel, e isso se verá refletido nos comentários da maioria. ■

NAS LIVRARIAS
● Pequenas Agências, Grandes
Resultados, de Antônio Lino
Pinto, sócio do Grupo Talent,
aborda temas como gestão de
custos e de caixa.
● Quando o Rock Vira Arte, de
Paul Grushkin, traz peças gráficas
do rock nos anos 70, 80 e 90.
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Pat Michell, presidente e diretora
executiva do Paley Center,
instituição dedicada à
documentação e discussão
sobre televisão, rádio e
novas plataformas de mídia.

América Latina e Hispânica
estiveram no centro das
discussões do encontro.
Por quê?
Fizemos um esforço sério para
focar na América Latina neste
ano porque ela representa
uma parte vital do mercado de
mídia global. Parte da nossa
missão é trazer luz à inovação
e ao crescimento da indústria
de mídia, entretenimento e

tecnologia. Tanta coisa está
acontecendo na diversidade
do mundo latino que queríamos
mostrar isso.

Como o Brasil está
posicionado no cenário
mundial?
O Brasil é realmente uma terra
de oportunidades para a mídia,
a tecnologia e o entretenimento.
Observamos isso pelo mercado
dinâmico que tem um tremendo
potencial para o crescimento
e a inovação.

O mercado de mídia hispânica
está crescendo nos Estados
Unidos? Qual o impacto?

O mercado hispânico
cresce com vigor e relevância
diariamente. Por isso, as
grandes companhias de mídia
americanas estão de olho
nas oportunidades de
crescimento entre as diversas
comunidades latinas.
Observe a Univision .
Em muitas noites, o horário
nobre é maior do que o das
emissoras maiores e mais
tradicionais ABC, CBS, Fox
ou NBC. Nós realmente vemos
o impressionante crescimento
do mercado hispânico
nas plataformas — digital,
celular, tradicionais — e há
uma fantástica oportunidade aí.

Você convoca a turma para o churrascão, mas na hora das compras surge a dúvida:
como evitar que a birita acabe antes da carne e da linguiça? A WMcCann bolou uma
ferramenta que ajuda os amantes da picanha no carvão. O churrascômetro, disponível
no site reformulado da Conti Bier (www.contibier.com.br), determina a quantidade
de ingredientes de acordo com o número de pessoas e o tempo da farra. Curtiu?
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PARA OS AMANTES DO CHURRASCO JOSÉ CARLOS
RODRIGUES
Professor do Arenas
Digital e do Bootcamp
de Mídia da MAS/ESPM

O poder de
influenciar outras
pessoas sem
nenhum
cerceamento tem
atraído cada
vez mais adeptos

O que Janis Joplin escreveria em um blog se este fosse um canal com
seus fãs vivos? “A Amy já foi? Acabou a turnê brasileira? Foi só isso?”,
“psicografa” Vitor Knijnik, vice-presidente de criação da Energy, que
lança o livro Blogs do Além, coletânea de crônicas publicadas na revista
Carta Capital. O autor “recebe” personalidades das mais diversas como
Che Guevara, PC Faria, Glauber Rocha, Sigmund Freud, Salvador Dalí, e
tira sarro de tudo, inclusive dos “espíritos” que incorpora. Uma viagem.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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