
Nos dias de hoje, o consumidor quer cada vez mais agili-
dade no serviço de atendimento oferecido pelas empre-
sas com as quais se relaciona, seja para tirar uma dúvida,
fazer reclamação ou dar uma sugestão. Os fatores que po-
tencializaram esse imediatismo - destacando apenas al-
guns - são o acesso a produtos e serviços antes inacessí-
veis, o cotidiano repleto de tarefas e a falta de tempo. Pa-
ra atender a essa necessidade, as redes sociais parecem
que foram feitas sob medida. Em primeiro lugar, porque
atualmente nove em cada 10 internautas brasileiros fa-
zem parte de redes sociais como Facebook e Twitter - são
cerca de 40 milhões de pessoas contando sobre suas vidas
e trocando informações diariamente. Em segundo lugar,
porque a manifestação na rede social permite que o inter-
nauta dê início ao diálogo na hora e local em que bem en-
tender - será um monólogo, caso a empresa não retorne
rapidamente - , sem ter que esperar um segundo sequer.

Como em outros canais (e-mail e carta, por exemplo),
o serviço de atendimento ao consumidor oferecido via te-
lefone, muitas vezes, não tem a agilidade necessária para
a interação imediata exigida pelo consumidor, por isso,
ele recorre à rede social da qual faz parte. Na realização
do contato por telefone, é como se ele tivesse que se des-
conectar de sua navegação via desktop, notebook, smar-
tphone ou tablet, recorrendo ao telefone e explicando o
seu problema - muitas vezes, mais de uma vez - aguar-

dando assim, minutos
intermináveis para, só
então, ter sua dúvida es-
clarecida ou problema
resolvido. Um verdadei-
ro transtorno!

Nas redes sociais é di-
ferente: o consumidor,
além de fazer o comentá-
rio negativo ou positivo
na hora em que bem en-
tender, pode comparti-
lhar a sua opinião, con-
seguindo o apoio, conso-

lo e até o incentivo de seus seguidores. Há casos nos quais
o poder de disseminação de informações de um usuário
de rede social é enorme devido ao seu grande número de
seguidores. Sem contar as inúmeras possibilidades multi-
mídia como a postagem de vídeos, fotos e gravações em
áudio para ilustrar e enriquecer a manifestação.

Por outro lado, entedemos que as empresas ainda es-
tão se estruturando no atendimento a essa demanda que
é relativamente nova. O crescimento exponencial das re-
des sociais se deu nos últimos anos e converge com o
acesso da população aos computadores e à banda larga.
Mesmo assim, algumas empresas demonstram pioneiris-
mo ao contratar consultorias especializadas, implemen-
tar softwares de monitoramento e montar equipes espe-
cialmente dedicadas ao relacionamento com o consumi-
dor via redes sociais. Nesses casos, fica evidente que a
preocupação com o cliente e o cuidado com as suas mani-
festações são um elemento que está no DNA da empresa
e isso é o que promove a busca constante dessa organiza-
ção em preservar o relacionamento, zelar pela reputação
de sua marca e proporcionar uma boa experiência ao
cliente, seja qual for o canal de contato. ■

Redes sociais prestam
serviço ao consumidor
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Zé do Caixão, o rei dos mortos-vivos brasileiros, é uma das estrelas de três filmetes
para o WAP Wind, um esquisito ventilador sem hélice, produzido pela WAP, empresa
de lavadoras, aspiradores, varredoras e higienizadoras. Batizada deNãoAdianta
Explicar.ÉSimplesmenteDiferente, a campanha traz um incrédulo Zé do Caixão que,
coitado, volta e meia perde uma unha gigantesca (e nojentinha) por conta das malditas
hélices. Padre Quevedo e mãe Dinah também participam nos vídeos, que podem
ser vistos no youtube.com.br/blogdawap. Zé faz o seu melhor: é tosco e divertido.

Ohype,ochiqueeatendênciadodesign

TRÊSPERGUNTASA...
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SOMENTE HOJE
● Das 19h30 às 21h30, a Agência
Social promove o 1º Debate sobre
Marketing no Facebook, na Fnac
Pinheiros. Entre os palestrantes,
Juliana Lima, consultora de
marketing digital, e Felipe Spina,
autor do e-book “Facebook
Marketing. Entrada gratuita.

criatividade@brasileconomico.com.br

Comandado por Roberto Justus,
o Grupo Newcomm anunciou
novos tentáculos. A holding lança
a agência New Energy, que já
nasce com três contas da Procter
& Gamble: Wella Koleston, Dwony
e Pantene. A mudança mais
significativa, porém, tem a ver
com a Energy, que dá lugar à
VML@Y&R, fruto de uma parceria
com a VML americana, agência
digital full service que atende
clientes como Microsoft, ESPN,
Dell, Ford, Kellogg’s e LG.
Fernando Taralli assume a
presidência.

Qual será o seu maior desafio
dentro da agência?
A VML é um projeto que vem
sendo pensado há mais de
um ano. Com a chegada dela
vamos incorporar novos
produtos e serviços e ter acessos
às melhores práticas digitais.

O que muda nas contas
da Energy, que serão
absorvidas pela VML?
Continuaremos nos empenhando
para potencializar os
investimentos dos clientes com
o diferencial de que agregaremos
ao dia a dia novas ferramentas
digitais e intensificaremos
o intercâmbio com outros
mercados, como EUA e Europa,
onde a VML está presente.

Como será a relação entre
o escritório brasileiro e o
americano (já foi anunciada a
intenção de dobrar o staff do
escritório até o ano que vem)?
Vamos ter profissionais de
escritórios da VML de outros
países aqui conosco, assim como
já estamos enviando profissionais
da Energy para Kansas. O próprio
presidente da VML, o Matt
Anthony, que também é líder
global digital da Y&R, deve vir ao
país nas próximas semanas.

Uma das mais curiosas mexeu na
embalagem do pãozinho nosso
de cada dia. Para divulgar uma
academia, a Mídia em Foco
transformou o saco de papel
em peça publicitária.
Alguns dos principais clientes da
são Hypermarcas, Unilever, Nestlê,
Procter & Gamble e Kraft Foods.
“Trabalho segmentação de
público” diz André Bronstein,
sócio-diretor da Mídia em Foco.
“Tenho dispersão baixíssima e
consigo fazer algo que nem a TV
é capaz, pois ela atinge muita
gente que não é interessante para
o produto”. Segundo ele, as
empresas descobriram o potencial
do mercado. “Tivemos um
crescimento de 120% de 2009 para
2010”, garante. O faturamento do
ano passado foi de R$ 9 milhões.

O internauta dá
início ao diálogo na
hora e local em que
bem entender -
será um monólogo,
caso não retorne
rapidamente
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Presidente da VML@Y&R

ZÉ DO CAIXÃO NÃO TERÁ MAIS QUE ROER AS UNHAS MÁRCIO RIBEIRO
DA FONSECA
Professor de CRM na graduação
em Comunicação da ESPM - SP

“Vamos intensificar
o intercâmbiocom
outrosmercados”

A foto ao lado apresenta a famosa série de módulos Campo, da Ovo,
que integra o topo do hype e das tendências do design brasileiro. A loja
apresenta novidades de seus talentos nos dais 3, 4 e 5/11, durante o
Circuito Design Ok, que conta com 15 designer. Além da Ovo, André
Cruz Design & Ideias, Carbono, Espaço Useche, estudiobola, Estúdio
Tato, Llussá Marcenaria, Marcenaria São Paulo, Pedro Mendes e Nada
se Leva estarão com as portas abertas para as criações para 2012.

...FERNANDO TARALLI
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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