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GLÁUCIA CHAVES

A
promessa de ter
canais em alta re-
solução em casa
seduziu Elisa Gui-
marães. Comple-

tamente convencida de que
estava fazendo um bom negó-
cio, a analista de comunicação
e marketing, 34 anos, assinou
o novo pacote de canais de TV
a cabo. Contudo, o arrependi-
mento veio logo após a insta-
lação do aparelho: um dos
dois pontos inclusos no con-
trato não estava funcionando.
Durante uma semana, ela ten-
tou, em vão, driblar os recados
eletrônicos e falar com um re-
presentante da empresa. Irri-
tada, resolveu divulgar o per-
rengue na internet. “Desabafei
nas redes sociais e, no dia se-
guinte, recebi uma ligação da
empresa dizendo que meu
problema seria resolvido e que
iriam me ligar.”

A ligação realmente aconte-
ceu e, de um dia para o outro,
o problema foi resolvido. “Se
você coloca a reclamação na
internet, todo mundo vê e
atinge em cheio a marca. Não
pega bem para eles”, defende
Elisa. Lucas Correia de Carva-
lho, 23, concorda. De tanto ou-
vir histórias de amigos com
problemas solucionados gra-
ças à internet, o músico resol-
veu aderir. Mesmo sem pen-
dências, ele teve o cartão de
crédito bloqueado. “Fui inú-
meras vezes à agência, liguei
para mil telefones que me pas-
saram e ninguém descobria o
motivo de eu não conseguir
desbloquear o cartão”, explica.
Exausto, após a peregrinação
por atendimento, a internet
foi a salvação. “Postei no Twit-
ter mencionando o perfil ofi-
cial do banco, então eles fize-
ram contato e se dispuseram a
resolver meu problema.”

Se fossem outros tempos,
Elisa e Lucas talvez ainda bus-
cassem soluções. Contudo, os

dois são exemplos de como a
inserção de empresas em re-
des sociais mudou a relação
entre consumidores e presta-
dores de serviço. Se antes os
clientes precisavam se confor-
mar com apenas reclamar,
agora as mensagens trocadas
nas mídias sociais chegam ins-
tantaneamente a quem inte-
ressa - e podem ser vistas por
outros clientes em potencial.
As empresas também já nota-
ram que ir aonde o cliente está
pode ser um ótimo negócio.
De acordo com uma pesquisa
feita pelo Instituto Brasileiro
de Inteligência de Mercado
(Ibramerc), 65% das 251 em-
presas analisadas já têm perfis
cadastrados em redes sociais.
Dessas, 45% aproveitam as fa-
cilidades que a internet pro-
porciona para observar o com-
portamento dos clientes.

E foi graças a um desses
“olheiros cibernéticos” que
Alexey Magnavita, 40, pôde
evitar maiores prejuízos. Insa-
tisfeito com a antiga agência
bancária, o mestre em filosofia
política resolveu trocar de
banco. “Fui duas vezes à mi-
nha agência e não consegui fa-
lar com a gerente, que nunca
estava lá”, relembra. Na tercei-
ra tentativa, mais espera: ago-
ra, a promessa era de que o
cancelamento seria feito em
até 48 horas. “Um mês depois,
minha conta não apenas se
encontrava aberta, como esta-
vam me cobrando uma men-
salidade.” O jeito foi tentar re-
solver o problema por telefo-
ne. Após esperar 20 minutos
para ser atendido por alguém
de carne e osso, a ligação caiu.
A reclamação foi compartilha-
da no Twitter – e, no mesmo
prazo de 20 minutos que Ale-
xey passou esperando ser
atendido ao telefone, viu seu
problema ser resolvido.

Diretor de canais digitais do
Bradesco, Luca Cavalcanti ex-
plica que as vias de atendi-
mento ao cliente como o Ser-

viço de Atendimento ao Con-
sumidor (SAC) já não são sufi-
cientes para suprir a demanda
há tempos. “Hoje temos um
movimento em que os clientes
estão em outros lugares ou em
todos os lugares o tempo intei-
ro”, frisa. Além de onipresen-
tes, os consumidores torna-
ram-se exigentes – e apressa-
dos. Pela Lei do SAC as empre-
sas são obrigadas a dar retor-
no às reclamações em até cin-
co dias. Porém, com a veloci-
dade da internet, é raro en-
contrar clientes dispostos a es-
perar tanto. “As pessoas gos-
tam de compartilhar e isso es-
tá nas redes”, diz Cavalcanti.

Mesmo de olho, o especia-
lista em TI admite: é impossí-
vel saber tudo que é dito sobre
a marca. Só no Twitter, são cer-
ca de 30 mil citações (positivas
e negativas) sobre a marca.
“Quando a reclamação é feita
por telefone ou na agência, te-
mos como registrá-la”, comen-
ta. “Observamos todas, mas
buscamos interação naquelas
que entendemos que têm um
papel de aproximação conos-
co”. Para identificar o que os
clientes andam falando nas re-
des sociais, Cavalcanti conta
que o banco instituiu uma
central de monitoramento e
atendimento on-line.

Para as empresas, evitar que

comentários desfavoráveis cir-
culem livremente pela internet
tem dupla utilidade. Além de
agradar os clientes, manter o
perfil oficial sem desaforos tam-
bém ajuda a fazer o melhor tipo
de propaganda: o boca a boca.
De acordo com uma pesquisa
feita pela empresa de mercado
Oh! Painel, em junho desse ano,
56% dos 679 brasileiros ouvidos
usam mídias sociais para ad-
quirir bens e serviços.

De cada dez usuários de
internet, a pesquisa mostrou
que seis usam as redes para
pesquisar sobre os produtos
que pretendem adquirir. E o
dado que mais interessa aos
empresários: na hora de deci-
dir por comprar ou não um
produto, 72,8% das 1.258 pes-
soas entrevistadas dizem
confiar mais em opiniões
postadas em redes sociais do
que em especialistas. Com
uma linguagem específica
para os internautas - nada
muito formal ou robotizado -,
Luca Cavalcanti ensina que o
caminho para conquistar de
vez a geração conectada é fa-
cilitar. “Quem está no univer-
so digital busca simplicidade,
transparência e comodida-
de”, enumera.

HOSPITAL. Para Osmar Antô-
nio dos Santos, gerente exe-

cutivo de TI do Complexo
Hospitalar Edmundo Vascon-
celos, em São Paulo, “comodi-
dade” deve ser a palavra de
ordem quando o assunto é in-
ternet. Agora, os pacientes do
hospital podem marcar con-
sultas na página do hospital
no Facebook. “As pessoas que
usam a internet querem re-
solver os problemas sem ter
que sair das redes sociais”,
justifica.

Além de oferecer uma se-
gunda opção para os pacien-
tes, Osmar diz que a sensação
de proximidade que a inter-
net proporciona ajuda a que-
brar o gelo. “Quando há um
canal exclusivo do paciente
com a empresa, como o Fale
Conosco, ele pode ficar com a

sensação de que está falando
para ninguém”, defende. Mas
como ficam os casos em que
os comentários ou críticas
dos clientes não são respon-
didos? Segundo Fernanda
Pascale, advogada, especialis-
ta em propriedade intelectual
e internet, a própria página
da empresa serve como prova
de que a manifestação foi fei-
ta. “O que as pessoas preci-
sam entender é que nem sem-
pre o post será respondido de
forma individualizada. Pode
ser um comunicado geral, por
exemplo”, pondera. Se os âni-
mos ficarem acirrados, a ad-
vogada diz que é possível - e
recomendável - usar as ferra-
mentas das próprias redes so-
ciais para se proteger.

RECLAMAÇÕES DIGITAIS - Cresce o número de pessoas que usam a internet para cobrar direitos a companhias que negligenciam
serviços. O Twitter e o Facebook, atualmente, são os melhores e mais rápidos serviços de atendimento ao consumidor

KLÉBER LIMA/CB/D.A PRESS

Direitos pelas redes sociais
ORIENTAÇÕES E CUIDADOS

A interação entre prestadores de serviços e internautas nas redes
sociais ainda é nova. Veja algumas dicas para proceder corretamente:

■ Manifestar opiniões é um direito constitucional. Porém, faça-o
civilizadamente: as empresas também podem processar
comentários que incitem comportamentos criminosos ou
deletar os que contenham palavrões ou xingamentos.

■ Se a reclamação está na internet, dificilmente será ignorada.
Contudo, lembre-se de que a resposta pode vir de várias maneiras:
em forma de e-mail, comunicado ou mensagem na rede social.

■ Para as empresas, uma boa maneira de manter a página
oficial organizada é criar regras para os usuários. Estipular a
forma como as reclamações podem ser feitas e avisar que
palavras de baixo calão não serão toleradas é uma maneira
cordial e eficaz de evitar comentários excessivamente ofensivos
— o que poderia comprometer a imagem da empresa.

■ Tenha o cuidado de documentar as reclamações que deixa nas
redes sociais. Compartilhe-as com seus contatos, para não
correr o risco de vê-las sumir em meio ao vasto mundo da
internet.

■ Lembre-se que o dono da página tem o controle do que está
nela. Sendo assim, outra maneira de salvar o que foi dito é
tirar um PrintScreen da página (uma cópia virtual que
transforma o que está na tela em imagem).

■ Se nada mais der certo, restam as medidas judiciais. Em casos
extremos, você pode mover uma ação contra a página em que
a reclamação foi publicada, para pedir os registros das últimas
mensagens e provar que o comentário foi mesmo feito.

Fonte: Fernanda Pascale, advogada especialista em propriedade intelectual e internet

■ NATAL

DA REDAÇÃO

Ir à lojas, namorar as vitri-
nes, experimentar o objeto de
desejo antes de comprar pare-
ce ser agradável. Mas enfrentar
trânsito, pouco estacionamen-
to disponível e shopping lota-
do, nem tanto assim. Existem
pessoas que preferem a como-
didade de ficar em casa e resol-
ver a “feira” do dia 25 de de-
zembro pelo computador. O
aumento das vendas on-line
confirmam a tendência. O es-
tudo Pitney Bowes Global Onli-
ne Shopping Survey, realizado
pela Pitney Bowes, entrevistou
mais de 10 mil adultos em 10
países e concluiu que 91% da
amostra brasileira já realizou
alguma compra pela rede, 45%
durante o último mês. 

Para os entrevistados, o bai-
xo preço (59%), a praticidade e
a agilidade no processo de pa-
gamento (56%) são os princi-
pais atrativos para comprarem
pelo e-commerce. No entanto,
também há razões que fazem
o consumidor abandonar os
mouses: altos custos de frete
(53%), taxas e impostos adi-
cionais para a entrega, (48%) e
tempo de espera (45%). Ainda
assim, o número de vendas
on-line aumentou no setor de
livros, vídeos e música, pas-
sando de 13%, em 2007; para
20% em 2010. 

O universitário João Vitor
Rodrigues, 27 anos, faz parte
do grupo que gosta de comprar

virtualmente. Em média, ad-
quire cinco produtos por mês,
entre livros, quadrinhos e jogos
eletrônicos. Nesta época do
ano, já pensa em presentear a
mãe com algum CD ou DVD de
música popular brasileira. Tu-
do escolhido e pago via inter-
net. “É ótimo comprar pela re-
de, principalmente porque sou
anão e tenho dificuldade de me
locomover. A web facilita tam-
bém o melhor planejamento
das compras, sem vendedor
chato ou tentações de outros
produtos”, comenta.

Para aumentar as opções de
praticidade na hora de encher
os carrinhos, o uso do celular
faz toda a diferença. De acordo
com o relatório Global Consu-
mer Survey (GCS), 79% dos
brasileiros internautas utilizam
os telefones móveis para com-
prar ou pesquisar na internet.
O levantamento foi feito com 8
mil voluntários de nove países
e constatou também que a se-
gurança foi considerada o prin-
cipal entrave para uma maior
popularidade do comércio
nesses dispositivos. 

Alguns sites passaram a ofere-
cer opções de presentes diferen-
tes, como a venda de passeios
de balão, paraquedismo, massa-
gens, jantares e até mergulho. A
tendência de lembrancinhas
para o Natal começa no merca-
do, com portais especializados
em presentes-experiência. É o
caso do www.omelhordavi-
da.com.br. O CEO da empresa,
Jorge Nahas, comenta que há
um crescimento notável nesse
novo mercado e que as expe-
riências na internet têm sido ca-
da vez maiores. O consumidor
está comprando muito, porém,
como já conseguiu adquirir
quase tudo o que gostaria, os
produtos estão se tornando ob-
soletos rapidamente. 

Outra opção na mesma linha
é o GetNinjas, que acaba de re-
ceber apoio financeiro e know
how do Mercado Livre. O CEO
do site, Eduardo L´hotellier, co-
menta que em clima de Natal o
portal já começou a oferecer
serviços interessantes, como as
pessoas que vendem cartões na-
talinos e até um Papai Noel, que
cobra R$ 400 a hora para animar
a ceia de alguma família. 

“As pessoas podem ganhar
dinheiro oferecendo serviços
simples, desde a criação de
uma logomarca até passear
com os cachorros”, explica. Os
usuários podem comentar se o
serviço foi bom e ainda conse-
guem tirar as dúvidas com um
“vendedor” – as postagens são
feitas no próprio site.

Papai Noel na tela do computador
DICAS DE COMPRAS

■ Tenha um bom antivírus instalado no computador e use os
softwares de segurança pelo menos uma vez por semana. 

■ Compre em sites que algum amigo já tenha comprado.
Confira se não houve problemas na hora da entrega. 

■ Na primeira compra, prefira produtos de valores baixos. 
■ Escolha a forma de pagamento tipo Paypal ou pagseguro. 

A segunda opção é o Cartão de crédito e evite boleto ou
depósito em conta corrente.

■ Não assine o recebimento se o produto estiver amassado,
quebrado ou não for o produto que encomendou. Devolva-o
ao entregador.

■ Lembre-se que está comprando pela rede por comodidade e
não por que é mais barato.

■ Verifique se a nota fiscal traz o produto descriminado.
■ Verifique os certificados de segurança do site de compra. 
■ Evite entrar no site por intermédio de um link de e-mail.
■ Leia os pontos negativos e positivos do comprador e sempre

peça a nota fiscal, no caso de sites de vendedores autônomos.

*Fonte: Alexandre Hashimoto é coordenador do Curso de Sistemas de Informação das

Faculdades Integradas Rio Branco e doutor em Engenharia Eletrônica e Microeletrônica

pela Universidade de São Paulo.

Elisa esperou uma semana para ter um serviço de TV consertado
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Text Box
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