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Brasil como
exemplo em rede
Em sua primeira visita ao País, o vice-presidente da For-
rester Research, Josh Bernoff, mostrou-se impressionado
com o que viu em relação aos exemplos de uso da internet
nos processos de socialização adotados pelos brasileiros — como sites de
relacionamentos (Orkut) e trocas de mensagens instantâneas (MSN). Ele
veio para participar de um seminário sobre comunicação, entretenimento
e marketing no mundo digital promovido pela Trama. Disse que voltaria aos Estados Unidos crente
na necessidade de outras nações colocarem os olhos sobre esse fenômeno de comunicação local,
nem que seja para entender por que tal movimento só acontece aqui.
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Meio & Mensagem — Como o senhor avalia o crescimento da
internet e, conseqüentemente, da publicidade online no
Brasil? No seu entender, é um processo que acompanha o
que acontece em outros países?
Josh Bernoff — Isso é interessante porque, se olharmos
o País como um todo, claramente há menos usuários de
internet entre a classe média — e até pouco abaixo da
classe média—do que nos Estados Unidos, por exemplo,
onde cerca de 70% dos consumidores estão online. Mas,
aparentemente, parece-me que no Brasil os usuários são
mais ativos, e o fenômeno do Orkut entre os brasileiros
é um excelente exemplo disso, assim como o do MSN,
que registra no País seu maior número de troca de men-
sagens instantâneas, ainda que o Brasil não lidere em
volume de usuários. A população norte-americana de
internautas é mais diversa, há também pessoas mais
velhas ou que não usam tanto a rede. Talvez o perfil mais
homogêneo dos internautas brasileiros seja um ponto
favorável a essas experiências.

M&M — No que tange a isso, podemos dizer que há também
questões culturais envolvidas na formação desses hábitos,
além das socioeconômicas?
Bernoff — Sim, pode ser uma questão cultural também.
Na verdade, eu não tenho uma visão muito clara sobre
o porquê de o comportamento dos brasileiros ser tão
distinto do que se verifica em outros países com relação
à internet. Acho que ninguém ainda tem isso extreman-
te claro. Mas é sem dúvida um uso muito mais rápido do
que o que se vê entre os norte-americanos.

M&M — O senhor defende que a tecnologia trouxe novos
elementos emocionais à comunicação e à sociedade. Como
isso interfere nas relações entre empresas, marcas e consu-
midores?
Bernoff — Para nós, é fácil dizer que, se a sociedade está
mudando, é preciso mudar também o modo pelo qual
companhias e marcas se relacionam com os consumido-
res. Assim como para as empresas também é fácil dizer
"sim, eu entendo isso e concordo: vamos fazer marketing
de um jeito diferente". Mas essas empresas cresceram
por terem se tornado muito boas naquilo que sabem
fazer, e passaram por isso vendo a propaganda e a cons-
trução de marcas de maneira muito similar por mais de
25 anos. A televisão era o único meio no qual se pensava
para atingir a maior quantidade possível de pessoas. Não
dá simplesmente para dizer a executivos experientes
para mudar de idéia de uma hora para outra. É claro que
há empresas que já estão criando coisas incríveis na
internet, assim como há presidentes que já foram man-
dados embora, aparentemente, porque talvez eles não
tivessem aderido a essa tecnologia com a rapidez espe-
rada. E isso mostra como é grande o desafio enfrentado
por esses altos executivos diante da nova realidade. É
difícil saber o que fazer e o que não fazer.

M&M — Se pensarmos sob esse ângulo, é possível dizer que
em pouco tempo não será mais viável sobreviver sem se
tornaralgopontocom?
Bernoff — Acho que é um erro as empresas querer con-
tinuar vivendo nos velhos tempos. É preciso fazer esfor-

ços para aprender a lidar com o novo. E o que se vê é
que realmente as verbas estão sendo retiradas da tele-
visão — algo que pode ser verificado no mundo todo.
Mas, ao mesmo tempo, não é possível desprezar tudo o
que se sabe até aqui. Então, eles dizem que não sabem
ainda como justificar essa mudança. Só achamos que
essa é a coisa certa a ser feita porque precisamos apren-
der sobre isso e, então, precisamos colocar milhões de
dólares nisso. É necessário misturar e, às vezes, também
é necessário rever o que foi feito.

M&M —É nesse contexto que o senhor colocaria a importân-
cia de discut i r a questão da audiência na internet já que ela
envolve uma interação que outras mídias não possuem?
Bernoff — Uma idéia importante é a de que a marca
pertence ao público. E esse é um conceito difícil de ser
entendido pelos profissionais de marketing, já que eles
acham que a marca é deles. Mas no mundo da internet
as pessoas fazem aquela marca ser o que elas querem
que seja. Um exemplo que eu dou tem como fonte uma
pesquisa que desenvolvemos para relacionar as marcas
Apple e iPod. Para os internautas norte-americanos
consultados, uma coisa está completamente dissociada
da outra, ainda que a Apple invista em comunicação para
vender iPod.

M&M — Como solucionar essa situação?
Bernoff — Acho que um caminho é ouvir, captar infor-
mações e cruzar tudo isso. A propaganda hoje grita
"vista isso", "compre aquilo", "temos este produto"



"oferecemos estas qualidades", etc. Mas os consumidores
estão tomando suas decisões a despeito disso. Então,
é preciso prestar ainda mais atenção às reações dos
consumidores, às escolhas que eles estão fazendo. E
não basta ouvir somente aqueles que são os mais ativos
e se comunicam com a empresa porque, apesar de in-
fluenciar o restante da audiência, eles não são tão re-
presentativos. Mas é preciso seguir esses "líderes" para
chegar até todos os seus consumidores, para saber para
onde eles estão indo.

M&M — É nesse contexto que o senhor poderia incluir o
exemplo da BBC (British Broadcasting Company)?
Bernoff — Sim. A BBC apresenta-se agora como uma
facilitadorapara os consumidores, posicionando-se como
uma organização que edita e coloca sua chancela nas
informações que considera mais importantes para seus
leitores, ouvintes e telespectadores. Mas o importante
nessa postura é que eles sabem que não são mais os
únicos a coletar informações —já que hoje a notícia vem
também das pessoas que estão no metrô com um celular
que tenha câmera fotográfica, por exemplo — e mostram
disposição para inserir esse conteúdo dentro de todo o
material que produzem diuturnamente. O mesmo acon-
tece com uma empresa como o Yahoo, que também
publica conteúdo produzido por internautas — o que
não quer dizer, contudo, que eles estejam trabalhando
menos ou redefinindo suas atividades.

M&M —Podemos pensar que talvez um caminho seja reunir
todos esses aspectos: ter a própria produção de conteúdo e
absorver parte do que for gerado pelos internautas?
Bernoff — Sim. É inevitável a integração das mídias e, de
certa forma, também dos conteúdos. Por exemplo, ou-
vimos da Amazon há pouco tempo que eles tirariam os
recursos que investem em mídia na internet. E isso
certamente é um jeito de dizer que não precisam desse
tipo de comunicação. Mas há milhares de outras empre-
sas que simplesmente não podem tomar uma decisão
assim e, ao mesmo tempo, também precisam usar as
outras mídias, o e-mail, a internet, etc.

M&M — Neste seu primeiro contato com os profissionais
brasileiros das áreas de internet e de propaganda e marke-
ting, qual a principal impressão?
Bernoff — Fiquei bastante impressionado. Algumas de-
clarações que ouvi sobre o conceito de marca (citadas
por Pedro Cabral, da AgênciaClick, e Ricardo Gui-
marães, da Thymus Branding) são bastante avançadas
e estão na vanguarda do que temos pesquisado sobre
esse tema e do que temos visto em outros lugares do
mundo. Especialmente no tocante à questão do quanto
a interatividade se torna, cada vez mais, parte da equa-

"Quem entende mais de
socialização em rede: os
executivos do Google no Brasil,
que lidam com o fenômeno
local do Orkut, ou os
executivos dessa companhia
nos Estados Unidos?"

cão da marca, de que a marca está no consumidor — um
reflexo do que se vê no processo de comunicação em
que a mensagem está no receptor. Acho que nesse as-
pecto os profissionais brasileiros da área de marketing
talvez precisam prestar mais atenção de maneira geral.
Outro ponto que me chamou a atenção está relacionado
às mudanças rápidas pelas quais passaram e passam
diariamente as empresas que atuam com foco na inter-
net, especialmente as de conteúdo. E isso envolve ques-
tões como pensar que o UOL é hoje líder nesse segmen-
to no Brasil, mas quem diz que ainda o será daqui a dois
anos? Talvez não. Tudo está mudando muito depressa.
E não dou esse exemplo por tratar-se de uma empresa
brasileira. É possível dizer o mesmo do MSN. Todo mun-
do troca mensagens instantâneas pelo MSN agora, mas
talvez eles também não sejam líderes daqui a dois ou
três anos. É preciso estar atento a qualquer movimento,
porque tudo pode mudar — e isso vai acontecer rapida-
mente. É possível que surja algo novo — e isso pode
acontecer no Brasil. Muitos conceitos atuais podem não
ser verdadeiros ou reais no ano que vem. Às vezes algu-

ma coisa termina sem que se tenha tempo para compreen-
dê-la, mas também sem abrir mão da exigência de estar
preparado para algo diferente.

M&M — Em que aspecto as experiências brasi leiras podem
contr ibuir para o entendimento desses novos processos?
Bernoff — Eu acho que é preciso mostrar mais para o
mundo o que tem sido feito aqui no Brasil nessas áreas.
Na maioria das empresas norte-americanas, por exemplo,
eles olham para si, para o que acontece na Europa, no
Japão e até na China, mas não têm idéia das experiências
incríveis que se passam no Brasil. Eu vejo que há uma via
de mão dupla nesse contexto. Os brasileiros podem apren-
der muito com os norte-americanos, mas o contrário
também é verdadeiro — a ponto de podermos perguntar
quem entende mais de socialização em rede: os executivos
do Google no Brasil, que lidam com o fenômeno local do
Orkut, ou os executivos dessa companhia nos Estados
Unidos? Acho que os norte-americanos precisam entender
o que acontece no País, até para saber o porquê de esse
fenômeno não se realizar em outra nação.
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