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conectado, entre o fim da tarde e o come-
ço da noite. O limite é imposto pelo pai.
Se pudesse, ficaria outras 3 horas, mas é
preciso reservar tempo para estudar. Er-
nesto Cassavia, de 19 anos, mantém con-
tato com mais de 350 jovens no Orkut É
pela rede que ele organiza as festas que
promove regularmente. Para os quatro, o
tempo para TV ficou espremido entre uma
espiada nas fotos mais recentes dos ami-
gos e a ronda diária dos blogs. Em meio
à programação, eles respondem a mensa-
gens de texto que chegaram pelo celular.
Esses adolescentes fazem parte de uma
geração que, apesar do dinheiro contado
no bolso, tem influência decisiva nas com-
pras da família. Dentro de alguns anos, se-
rão jovens adultos, o grupo mais deseja-
do pela indústria de bens de consumo e
pelas fornecedoras de serviços — e o mar-
keting das empresas que quiserem con-
quistá-lo jamais será o mesmo.

A geração de Julia. Luisa, Lucas e Er-
nesto representa uma ruptura essencial. Pa-
ra seus pais, a tecnologia é apenas um com-
plemento de sua vida. Serve para compa-
rar o preço de um eletrodoméstico, aces-
sar o site do banco ou agilizar a comuni-
cação no escritório. Mas, na maior parte
do tempo, as tarefas e as interações do día-
a-dia são feitas pelo bom e velho telefone
fixo ou, melhor ainda, pessoalmente. Para
os quatro adolescentes, essa separação en-
tre o real e o virtual é imperceptível. Eles
nasceram e cresceram na rede — e. mais
importante, em rede. A conversa começa
na sala de aula e termina em casa, pelo
Messenger. Os detalhes da ida ao cinema
são acertados numa troca de mensagens de
texto pelo celular. As reclamações sobre a
prova do dia anterior ficam registradas na
comunidade do professor de física que os
colegas criaram no Orkut. Para a geração
digital, sem celular, comunidades online
ou blogs não há vida. Isso quer dizer pou-
ca coisa para uma companhia como a Vo-
torantim, para a Vale do Rio Doce ou pa-
ra a área de grãos do grupo Bunge. Mas
para operadoras de celular, bancos, mon-
tadoras de automóveis, fabricantes de de-
sodorantes e jeans, vendedores de CDs e
de protetores solares—entre milhares de
outros produtos e serviços—já é vital en-
tender a importância e a profundidade des-
sa transformação cultural e aprender a li-
dai" com ela. A internet não é a panacéia
para os problemas de marketing das em-

Barbosa, do MSN: a nova Microsoft
será uma empresa de mídia

presas — a relação entre negócios e esses
jovens consumidores é nova e, normal-
mente, difícil. Ela também não varrerá da
história as outras mídias—provavelmen-
te se integrará a elas na luta pelo coração
e pela mente do consumidor. Mas é certo
que sua importância e alcance só aumen-
tarão daqui para a frente. Neste ano, as
vendas de PCs no Brasil crescerão cerca
de 30%. Uma parte disso deve-se às clas-
ses C e D, beneficiadas pelo maior aces-
so ao crédito. No primeiro semestre, o co-
mércio eletrônico brasileiro movimentou
1,7 bilhão de reais. 80% mais do que no
mesmo período do ano passado.

Os investimentos em publicidade mo-
vimentam 428 bilhões de dólares em todo
o mundo e 16 bilhões de reais no Brasil.
Mas a divisão dessa montanha de dinhei-
ro já não corresponde ao tempo que boa
parte dos consumidores, especialmente os
mais jovens, dedica ao crescente número
de mídias à sua disposição. Um recente es-
tudo mostrou que os adolescentes ameri-
canos passam, em média, 6 horas e meia
por dia assistindo à TV, jogando videoga-
mes e navegando na internet. Durante um
terço desse tempo, a atenção fica dividida
entre duas atividades: teclando com um
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Kd vc?
Os jovens de 12 a 17 anos de idade respondem
por uma parcela importante da audiência de alguns
dos sites mais acessados do país

FOTOLOG.NET

Exibição de
fotografias
pessoais

YOUTUBE

Compartilhamento
de vídeos

WIKIPEDIA

Enciclopédia
online

ORKUT

Rede de
relacionamentos

online

WINDOWS LIVE

MESSENGER

Comunicador
instantâneo

31,7% 27,4% 22,5% 21,4% 21%

amigo com a televisão ligada, por exem-
plo. Qual dos dois canais é o mais eficien-
te para atingi-lo? Provavelmente ambos. E
mesmo assim é mais que razoável supor
que haverá dezenas de flancos abertos. A
tecnologia digital permite que o mundo de
informações seja fatiado em pedaços cada
vez menores, que representam somente o
interesse individual de cada consumidor.
E não se iluda: ninguém organiza o caos
de informação da Era da Internet como os
jovens. Um adulto pode chamar esse com-
portamento de síndrome do déficit de aten-
ção. Um adolescente vai dizer que é ape-
nas seu estilo de vida.

Não há lugar melhor para entender a
geração digital do que a rede de relacio-

namentos Orkut, serviço do Google que
em menos de três anos se tornou o mais
visitado, mais abrangente e mais comen-
tado site da internet em língua portugue-
sa. Como se sabe, o Orkut é uma enorme
teia de páginas pessoais. Cada usuário cria
um perfil .individual, no qual coloca um
retrato, suas informações básicas e seus
interesses, como músicas, livros e firmes
prediletos. Há um espaço para exibir os
amigos e outro dedicado a listar as comu-
nidades, que podem ser criadas por qual-
quer usuário e são simplesmente uma ver-
são mais refinada dos interesses pessoais.
O grupo intitulado "Eu amo chocolate",
por exemplo, tinha mais de l ,6 milhão de
membros na última contagem. No trimes-
tre encerrado em julho, o Orkut exibiu mais
de 28 bilhões de páginas no Brasil. Todos
os outros serviços do Google somados, in-
cluindo a ferramenta de busca, não chega-
ram a 4,5 bilhões. Os 13 milhões de inter-
nautas residenciais brasileiros ficaram, em
média, 10 horas e 8 minutos navegando pe-

lo Orkut. O portal UOL. distante segun-
colocado, segurou a atenção dos

temautas por 2 horas e 50 minutos.
sses dados foram medidos pelo ser-
viço Ibope NetRatings e levam em

conta somente os usuários resi-
denciais. A vantagem do Or-
kut, portanto, talvez esteja
exagerada — mas não mui-

to, afinal de contas, o
site é campeão de
popularidade entre
os que querem
matar o tempo
no escritório e
no colégio.

Anunciar no
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Vídeos do
YouTube
O site que permite postar
e assistir a filmes começa
a ser explorado como
ferramenta de publicidade

JOGA BONITO Uma única peça da
campanha da Nike, com Ronaldinho Gaúcho,
foi vista mais de 8 milhões de vezes — sem
custo nenhum para a empresa.

FOLGERS A Procter & Gamble postou
no YouTube uma propaganda de seu café
solúvel, O tom de humor negro caiu no
gosto dos jovens consumidores.

TWIX A propaganda do chocolate foi
lançada no YouTube e depois chegou à
televisão, Foi sucesso instantâneo: cerca
de 90 000 pessoas já assistiram ao vídeo.

tecnologia

Orkut: o site mais popular do país
não permite publicidade

Orkut. então, é um bom começo para cha-
mar a atenção dos consumidores conecta-
dos, especialmente os mais jovens, que são
21 % dos usuários da rede de relacionamen-
tos. Ou melhor, seria um bom começo. O
Orkut não veicula nenhum tipo de publi-
cidade. Nada. O serviço não rende um úni-
co centavo de receita. A mais valorizada
propriedade da internet para os brasileiros
é uma área livre de anúncios, talvez o maior
espaço virtual do mundo em que publici-
dade não entra. "Embora seja muito gran-
de no Brasil, o Orkut é uma operação re-
lativamente pequena para o Google mun-
dial", diz Alexandre Hohagen, responsá-
vel pela subsidiária brasileira da compa-
nhia. De acordo com Hohagen, não há
perspectiva de que essa situação vá mu-
dar no futuro próximo. Para as empresas
que gostariam de comunicar-se com jo-
vens consumidores por meio do Orkut,
a porta está fechada.

O serviço inteiro, diga-se, pode fechar
as portas. No final de agosto, o Ministé-
rio Público Federal entrou com uma ação
na Justiça brasileira exigindo indeniza-
ção de 130 milhões do Google do Bra-
sil pela veiculação de conteúdo ilegal no
site, como mensagens de pedofilia e ra-
cismo, além de multas pela não-abettu-
ra do sigilo de usuários responsáveis por
esses crimes. O Google afirma que as
informações estão armazenadas nos
Estados Unidos e que, portanto, estão
sujeitas à legislação daquele país. O si-
te MySpace. lançado em julho de 2003
nos Estados Unidos, tem um modelo
muito semelhante ao do Orkut e con-
ta com 100 milhões de usuários ca-
dastrados. Lá como cá, a gigantesca
teia de relacionamentos online surgiu
no subterrâneo da rede e tornou-se um
fenômeno cultural cujas implicações
ainda não foram inteiramente com-
preendidas. Mas o que os empresá-
rios americanos já descobriram é que
as redes de relacionamentos valem
dinheiro — e muito.

Há um ano, o MySpace foi com-
prado por Rupert Murdoch, dono
do grupo de mídia News Corp., por
580 milhões de dólares. Aos 75
anos, o empresário australiano foi
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o primeiro a perceber que redes como o
MySpace e o Orkut são urna transforma-
ção enorme para o negócio de comunica-
ção. "Sociedades ou empresas que espe-
ram que um passado glorioso as proteja
das forcas das mudanças movidas pelo
avanço tecnológico vão fracassar e cair.
Uma nova geração de consumidores de
mídia surgiu demandando que o conteú-
do seja entregue quando eles quiserem,
como quiserem e exatamente onde quise-
rem", disse Murdoch num discurso pro-
ferido em março. Ele não ficou somente
nas palavras. Recentemente, o MySpace
anunciou que vai receber 900 milhões de
dólares do Google. A mesma empresa que
não quer publicidade no Orkut será a for-
necedora exclusiva de buscas e links pa-
trocinados dentro do MySpace. Compa-
nhias como Unilever, Disney, Fox e Pep-
si também criam comunidades para suas
marcas e aproveitam as celebridades do
MySpace como garotos-propaganda. A
outrora anônima Christina Dolce reuniu
mais de 900 000 amigos. Com urna rede
desse tamanho, ela foi contratada para
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promover o desodorante Axe, da Unile-
ver. Christina também se valeu da fama
para lançar uma grife de jeans. "No Or-
kut, o usuário é protagonista, personagem.
Não é apenas um telespectador", diz Pe-
dro Cabral, presidente da AgênciaClick,
uma das maiores agências de publicidade
online do país. "É natural que isso seja
mais atraente do que ver a novela das 7."

O cinema não morreu com o videocas-
sete, o rádio não sucumbiu à televisão, e
todos vão sobreviver à internet. Mas os há-
bitos mudam com velocidade cada vez
maior — e será preciso que o mundo dos
negócios se adapte
Um estudo feito
em conjunto pe-
las consultorias
IDC e RKM Re-
search com pes-
soas de 15 a 24 anos
que usam ativamente
a internet no Brasil, nos
Estados Unidos e na Rússia
mostrou que a TV é mais asso-
ciada a conceitos negativos, como
"inconveniente" e "entediante". Mas os
entrevistados derreteram-se em adjetivos
positivos para a web, classificando-a de
"divertida" e "necessária". É claro que
por aqui a juventude conectada faz
parte de uma minoria privilegiada.
Mas já são 32 milhões de brasilei-
ros que usam a internet, dos quais 9
milhões têm banda larga em casa. Os
computadores estão tomando o lugar dos
celulares como objetos de desejo das clas-
ses C e D. Isso ajuda a explicar por que
uma pesquisa de campo encomendada há
poucos meses por uma grande empresa pa-
ra verificar os hábitos dos jovens da peri-
feria do Rio de Janeiro trouxe um resulta-
do surpreendente. Ao lado de respostas es-
peradas, como freqüentar bailes funk. a in-
ternet apareceu como uma das opções de
lazer preferidas desse público. Além dis-
so, os brasileiros são campeões mundiais
em horas mensais de acesso à rede, à
frente de japoneses e americanos. E são
os mais novos que puxam a média pa-

Criador e criatura:
Christina Dolce tornou-se
celebridade no MySpace,
do bilionário Murdoch

ra cima. Em junho, os brasileiros com ida-
de entre 12 e 17 anos ficaram conectados
28 horas e 30 minutos em casa, segundo o
Ibope NetRatings. Já os internautas com
idade entre 45 e 54 anos navegaram 16 ho-
ras e 47 minutos no mesmo período. Por
tudo isso, o Brasil pode ser enquadrado en-
tre os países em que essa mudança de com-
portamento é uma realidade.
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A recém-inaugurada megaloja da Apple, em Nova York, e o festiva! de música eletrônica Skol Beats, em São Paulo: os consumidores

As transformações na forma como os
negócios se relacionam com esse público
ocorrem num ritmo mais lento — tanto
aqui como no resto do mundo. Para as em-
presas, a internet ainda é um território des-
conhecido e, portanto, inseguro. Sabe-se
que nem tudo o que elas fizerem para con-
quistar a atenção desse novo consumidor
dará certo. Hoje. apenas 1.7% do bolo pu-
blicitário nacional vai para a web. A tele-
visão fica com 60% dos recursos. Nos Es-
tados Unidos, a propaganda online respon-
de por apenas 6% do total. Mas, até por
partir de uma base modesta, a publicidade
interativa cresce a taxas anuais superiores
a 30% tanto no Brasil como no mercado
americano. "A internet responde por mais
de 25% do tempo de consumo de mídia
nos Estados Unidos", diz Jeff Lanctot, vi-
ce-presidente da agência de mídia digital
Avenue A Razorfish. Os tradicionais ban-
ners publicados em sites de grande audiên-
cia ainda são a regra, mas começam a apa-
recer formatos realmente inovadores. O

McDonald's criou uma promoção com o
jogo online Ragnarök, um universo vir-
tual pelo qual já passaram mais de l ,5 mi-
lhão de jogadores e que conta com 200 000
assinantes só no Brasil. O Ragnarök mis-
tura jogo com conversas instantâneas. Ca-
da jogador assume uma personalidade on-
line e pode circular livremente pelo uni-
verso, encontrando amigos, participando
de disputas e acumulando pontos. Os clien-
tes da rede de lanchonetes recebiam cré-

ditos de acesso gratuito nas lojas e, uma
vez dentro do jogo, ganhavam poderes es-
peciais se comprassem um sorvete de cas-
quinha nos quiosques virtuais.

O Ragnarök tem um alcance pequeno
perto do Windows Live Messenger. O co-
municador instantâneo da Microsoft, anti-
gamente chamado MSN Messenger, é um
dos maiores fenômenos de mídia no Bra-
sil. Com 20 milhões de contas ativas no
mês de julho, o país fica atrás apenas dos

Discutindo o
relacionamento
Empresas brasileiras estão
experimentando maneiras diferentes
de comunicar-se e de entender os
anseios dos consumidores jovens

SKOL
A cervejaria criou um
"mini-Orkut" para promover
o festival de música Skol
Beats. que aconteceu em
maio. Os usuários também
podiam montar uma grade
de programação do evento
e baixá-la no celular
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digitais guardam uma relação estreita com as marcas que sabem falar sua língua

Estados Unidos em usuários do programa,
Quem usa o Messenger para conversar fi-
ca quase 5 horas por mês conectado ao pro-
grama, de acordo com o Ibope NetRatings.
A cada dia, cerca de 800 milhões de men-
sagens instantâneas circulam pela rede bra-
sileira do Messenger — e cada uma delas
tem espaço reservado para publicidade. "A
Microsoft está se transformando numa em-
presa de mídia'', diz Osvaldo Barbosa de
Oliveira, diretor do MSN no Brasil. Com-

panhias tão diferentes como Bradesco, Ni-
vea, Intel ou Coca-Cola também fizeram
ações promocionais e interativas no soft-
ware de comunicação. No último ano fis-
cal, a divisão MSN faturou 2,3 bilhões de
dólares mundialmente.

Para o lançamento de um novo mode-
lo de telefone celular capaz de gravar ví-
deos, a Gradiente destinou 30% da verba
de 6 milhões de reais de publicidade para
a Microsoft. Mas o problema de capturar

GRADIENTE
Para lançar um
modelo de celular,
a empresa criou uma
competição dentro
do Windows Live
Messenger para eleger
os melhores vídeos feitos
com telefones móveis

O BOTICÁRIO
No ano passado, a
companhia contratou
a consultoria especializada
e-life para monitorar
o que os consumidores
falam de seus produtos
na internet, sobretudo
em blogs e no Orkut

McDONALD'S
No início do ano, um sorvete
comprado nas lojas do
McDonald's dava direito
a um dia de acesso gratuito
ao jogo online Ragnarök.
Dentro do game, adquirir
uma casquinha de sorvete
garantia poderes especiais

a atenção dos clientes não se resolve com
uma simples divisão de recursos. Internet
significa interatividade, e escapar de uma
campanha malfeita é mais simples do que
apertar u.m botão no controle remoto. Pa-
ra atrair os consumidores, a Gradiente criou
um concurso de vídeos feitos com celula-
res, com votação dos próprios usuários.
Nos primeiros 40 dias da campanha, o ser-
viço teve mais de l milhão de acessos.
"Antes os anunciantes impunham o que ia
ser visto e quando ia ser visto. Agora as
pessoas escolhem — e até produzem o
próprio conteúdo. É uma grande mudan-
ça", disse a EXAME Brian Fethersto-
nhaugh, presidente mundial e executivo-
chefe da OgilvyOne. braço de mídia inte-
rativa do grupo Ogilvy, um dos gigantes
mundiais do marketing. "'O consumidor
assumiu o controle."

Para as empresas que querem vencer
pelo cansaço, repetindo a mesma mensa-
gem à exaustão, isso é má notícia. Para
quem opta pela criatividade, pelo contrá-
rio, a internet pode ser uma bênção. O si-
te de vídeos YouTube é provavelmente o
maior fenômeno de audiência visto na web
nos últimos anos. Somente no Brasil, o nú-
mero de visitantes únicos que estiveram no
site chegou a 2,6 milhões, um aumento de
53% entre os meses de junho e julho. No
YouTube há de tudo: vídeos casekos, ce-
nas pirateadas de filmes e programas de
TV — e muitos comerciais feitos para a
mídia tradicional. Os malabarismos que
Ronaldinho Gaúcho não fez na Copa do
Mundo da Alemanha estão todos disponí-
veis no YouTube, na série Joga Bonito, da
Nike. A campanha já saiu do ar, mas vive
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tecnologia
na internet, e um dos filmes está entre os
cinco mais vistos da história do site, com
8 milhões de exibições. Além dos vídeos
ali colocados pela própria empresa, os usuá-
rios também se encarregaram de dissemi-
nar a campanha no YouTube. E, em ambos
os casos, a exposição é gratuita. "O que
vier é lucro", diz Dean Stoyer, gerente de
comunicação corporativa da Nike nos Es-
tados Unidos. "Uma relação direta de au-
mento de receitas ou valorização da mar-
ca é imensurável, mas de qualquer manei-
ra o retorno é extremamente positivo"

Outro item indispensável na vida de to-
do adolescente é o telefone. A Skol faz des-
de 2000 o festival de música eletrônica Skol
Beats. Para promover a edição deste ano,
a empresa preparou uma ação de marke-
ting em torno do celular. Para cadastrar-se
no site do festival, os usuários tinham de
fornecer a marca do aparelho, o número e
a operadora. Em troca, poderiam instalar
no celular uma programação interativa das
atrações da festa, receber mensagens de
texto avisando o início das apresentações
e votar em suas tendas prediletas: o resul-
tado era exibido em tempo real num enor-
me placar eletrônico. A experiência foi um
sucesso, segundo Mareei Marcondes, exe-
cutivo de marketing da Skol. "O objetivo
de criar uma relação afetiva dos consumi-
dores com a marca foi atingido."

A geração digital, ao que tudo indica,
tem menos ressalvas com as grandes
marcas e está mais disposta a interagir
com elas, pois sabe que na internet sua
voz pode ter um alcance igual, ou até
mesmo maior, que o da comunicação
institucional. Mais que isso, o novo
consumidor não tem pudores em usar
as marcas que admira como forma de
reforçar sua identidade. Nos dias de
hoje, nenhuma empresa consegue ca-
pitalizar atributos como beleza, elegân-
cia e modernidade como a Apple. Uma
das provas disso é a comunidade "Ipod
Nano Brasil" no Orkut, que conta com
quase 6 000 integrantes e foi criada por
Gui Tebet, um adolescente que em sua
descrição pessoal relata suas "paixões":
"i nu xopin", "conversa nu msn", "is-
cuta musik". (Traduzindo: ir ao shop-
ping, conversar no Messenger e escu-
tar música.) Tebet obviamente não é

Briga pela atenção: a web disputa
a audiência dos jovens com a TV

30

marqueteiro nem ganha nada da Apple pa-
ra propagandear o tocador de MP3. É ape-
nas um consumidor que criou um espaço
para outros apaixonados como ele discu-
tirem as minúcias técnicas, tirar dúvidas
sobre o seu funcionamento, personalizar
e, é claro, criticar o aparelho.

Essa é outra característica da geração di-
gital. Ela está pronta para falar sobre em-
presas e produtos — e a ouvir o que se diz
deles. Os adolescentes já participam ativa-
mente de um grande bate-papo na internet,
sem que o marketing tradicional possa in-
fluir sobre o andamento da conversa A cai-
xa de ressonância não pára de aumentar.
Pela última conta, havia 50 milhões de blogs
no mundo. A cada dia, 175 000 sites pes-
soais são criados. São novas vozes, de gen-
te nova, entrando para a conversa "Isso é
algo inédito na história", diz o guru ameri-
cano Don Tapscott, co-autor de Wikinomics,
livro que será pubücado em novembro e
tenta explicar as implicações dessa trans-
formação no mundo dos negócios. "O con-
sumidor jovem vai entrar num site, assistir
a um anúncio ou visitar uma loja com ba-
se no conselho de um desconhecido que te-
nha uma boa reputação estabelecida na re-
de. Mas não fará o mesmo se a indicação
vier de um vendedor." Para as empresas, é
uma questão de escolha: seguir o caminho
dessa geração ou permanecer à margem de-
le. Mas é melhor não perguntar a Julia, Lui-
sa, Lucas ou Ernesto nada sobre quem op-
tou pela segunda alternativa. Dificilmente
eles saberão de quem se trata. •

Text Box
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