
A sua empresa está no Orkut? 
 
A popularização de comunidades virtuais como Orkut e MySpace estão se tornando 
ferramentas de relacionamento das empresas com seus clientes. Empresas como Coca-Cola, 
Nestlé e Sulamérica começam a aproveitar estes ambientes para abordar o consumidor num 
momento em que ele está “desarmado”. Um exemplo é a Ford.  
 
Recentemente, a companhia criou a sua própria comunidade online: o Clube do Picapeiro. No 
site, os amantes do off-road trocam idéias e dicas sobre trilhas, agendam encontros e podem 
até fazer um “curso virtual” para aprender a aproveitar todo o potencial de suas picapes. “Este 
tipo de ação é uma tendência de marketing”, garante Richard Lowenthal, presidente executivo 
da Associação Brasileira de e-Business. 
 
Esta foi uma das principais conclusões do 2º Fórum Brasileiro de Marketing de Relacionamento 
na Web, realizado nesta quinta-feira (09), em São Paulo. Durante o evento, foram 
apresentados “cases” bem-sucedidos de empresas que utilizam a internet para vender mais. 
Além das comunidades virtuais, outra ferramenta que voltou a ganhar evidência foi o CRM – 
como são conhecidos os softwares de relacionamento com o cliente. A fabricante de pneus 
Michelin, por exemplo, conseguiu implantar um programa de CRM em conjunto com todas as 
suas revendas no país. O objetivo: aumentar a freqüência com que os consumidores visitavam 
as lojas conveniadas.  
 
Hoje, as revendas da Michelin encaminham mala-direta para os clientes de forma 
personalizada e oferecem brindes para aqueles que respondem aos anúncios. Numa das peças, 
há um código de barras que identifica o comprador e recupera os dados sobre todas as 
compras realizadas por ele.  
 
Desta forma, a Michelin consegue calcular qual é o retorno do investimento realizado em suas 
promoções. “Esta comunicação, que é realizada sem intuito comercial escancarado, encanta os 
clientes”, conta Paulo Pedro Filho, responsável de marketing de relacionamento e e-business 
da Michelin. Entretanto, as empresas brasileiras ainda têm muito a evoluir se quiserem 
aproveitar todo o potencial das aplicações de CRM.  
 
Para abordar o cliente, as companhias até que se saem bem. O problema é usar a ferramenta 
para atender uma demanda inesperada. Na hora de resolver os problemas dos clientes, por 
meio de call centers, por exemplo, as companhias deixam muito a desejar. “É muito raro o 
consumidor ligar e resolver seu problema”, garante Lowenthal, da Associação Brasileira de e-
Business. 
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