
N
o mundo da comunicação em-
presarial, a primeira coisa que
devemos fazer para ajudar os
clientes na questão das redes
sociais é prestar muita atenção
aos seus anseios, as característi-

cas de cada setor, especificidades de
seus produtos ou serviços e demais as-
pectos ligados ao seu negócio.

O maior erro de quem atua nas redes
sociais é manter uma estratégia de co-
municação baseada nos canais tradicio-
nais. Assim como outro grande pecado
é deixar o público-alvo sem resposta.
Cerca de 70% das reclamações nas re-
des sociais não são atendidas pelas em-
presas, o que é um tiro no pé.

Não há fórmulas prontas e mágicas.
Porém, é crucial reconhecer que os
usuários das redes desejam cada vez
mais usar esses canais para suprir suas
necessidades de atendimento ao consu-
midor e também para medir o nível de
responsabilidade e compromisso que as
organizações mantêm para dialogar
com seus públicos.

A Nestlé tornou-se alvo de críticas
de ambientalistas nas redes. As acusa-
ções tinham como foco mostrar que a
empresa usava produtos das florestas
tropicais na Ásia, onde estava sendo de-
nunciada a matança de animais em ex-
tinção. Por mais que os argumentos nas
redes sociais fossem consistentes, a
equipe de comunicação e gestão de cri-
se da empresa não percebeu que o as-
sunto ganhou contornos maiores, extra-
polando para a imprensa, o que foi mui-
to pior para estancar a crise.

Émuitoimportantequeasaçõesdeco-
municaçãonas redes sociais estejam um-
bilicalmenteligadas àsdemais estratégias
de comunicação da empresa. Hoje em dia
ocaminhoparaumapautaestamparaca-
padeumjornalnãoestásomentenospro-
cessostradicionaisdeinvestigaçãojorna-
lística. As redes sociais pautama impren-
sa e essa via de mão dupla precisa ser
acompanhada com visão estratégica por
parte dos gestores de comunicação.

Toda essa transformação também
vem apontando para novos modelos de
trabalho pelos quais as empresas dialo-
gam com seus públicos. Hoje, muitas
empresas já investem em redes sociais,
cruzam esses investimentos em novas
mídias com ações de relações públicas,
publicidade paga, marketing, eventos e
outras tantas formas de promover e de-
fender uma marca, uma imagem. Essa
combinação será cada vez mais presen-
te para que todos os canais de relação
com a sociedade e formadores de opi-
nião sejam contemplados para alcançar
os objetivos de comunicação.

O grande desafio da comunicação
nas redes sociais é conquistar a atenção
e respeito do público para que ele seja
mais que um cliente. Seja um defensor
da marca. Porém, achar que um simples
“curtir” pode nos oferecer a garantia de
que esta pessoa está do lado da marca é
um engano. Toda regra tem seus pontos
fora da curva, mas achar que as pessoas
que curtem uma marca da rede social
voltarão novamente sem serem estimu-
ladas é um dos erros básicos de quem
põe sua marca nesses canais. As organi-
zações precisam planejar conteúdos en-
volventes e úteis para que os usuários
das redes sejam vetores dessas informa-
ções e levem para seus amigos e seguido-
res a mensagem que as organizações de-
sejam ver reproduzidas.

É importante reforçar que não bas-
tam somente boas e planejadas mensa-
gens. Uma ação bem sucedida nas redes
não resolve, por exemplo, o problema
de imagem da montadora tal, que teve
um grande desgaste após o anúncio de
um recall de seu modelo que oferecia ris-
cos à segurança do cliente. Comunica-
ção não inventa fatos, apenas os realça.

Devemosdescobriroquefuncioname-
lhor para cada setor, para o diálogo com
os clientes, fornecedores, entre outros.

Não é porque muitos estão usando as re-
desquetodos devemenveredarpelomes-
mo caminho. Se a empresa quer colocar
sua cara nas redes sociais deve ter ciência
dequenãoéumambienteparaomonólo-
go. Se receber uma reclamação escanca-
rada de um defeito em seu produto, um
atrasonoserviçoouqualquer outrarecla-
mação é preciso ter capacidade para res-
ponder rápido, solucionar o problema e,
comofalamosaquinoBrasil, tentartrans-
formar o limão em uma limonada.

O importante é saber diferenciar a
atuação de cada canal de comunicação
e entender que nas mídias sociais as or-
ganizações podem ganhar muito pon-
tos para fortalecer a marca ou a ima-
gem. Entretanto, é vital trabalhar com
os devidos cuidados, com a responsabi-
lidade e compromisso de respeitar o ci-
dadão que hoje desfruta de canais para
manifestar e fazer valer sua opinião. A
empresa que subestimar esse poder so-
cial corre o risco de ser mal vista, per-
der credibilidade e ver sua reputação es-
correr pelo ralo. Como já disseram, a co-
municação não é o que a gente diz e sim
o que os outros entendem.

*Marcio Freitas é jornalista e diretor
da M. Free Comunicação
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O maior erro de quem
atua nas redes sociais
é manter uma estratégia
de comunicação baseada
nos canais tradicionais.
Assim como outro
grande pecado é deixar o
público-alvo sem resposta
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 out. 2013, Mundo, p. 30.
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