
Capa
A interatividade característica da

nova geração da internet, que já cau-
sou impacto nas relações interpessoais
em comunidades como Orkut e My-
Space, chega agora para revolucionar
o mundo dos negócios. A Web 2.0,
como ficou conhecida, trouxe ferra-
mentas para reunir grupos virtuais e deu
aos internautas poder para produzir con-
teúdo, sem a necessidade de conheci-
mento em programação. A participação
massiva dos usuários - possibilitada pela
expansão do acesso à banda larga - e o
agrupamento em torno de interesses
comuns favorecem o mercado publici-
tário e as empresas, que passam a co-
nhecer melhor seu público-alvo, e a ofe-
recer produtos e serviços direcionados.

Enquanto no modelo antigo as pági-
nas de internet criadas pelas empresas
tinham papel secundário e pouco envol-
vimento com os clientes, na geração Web
2.0 as páginas tornaram-se as próprias
empresas, e os clientes, personagens fun-
damentais no desenvolvimento dos ne-
gócios. Com 250 mil usuários cadastra-
dos e uma equipe de 25 colaboradores, o
portal de gastronomia e culinária Cyber
Cook completou dez anos de trabalho ex-
clusivamente virtual e acompanhou a ten-
dência de interatividade para continuar
crescendo: há três meses, inaugurou a
comunidade Meu Cyber Cook União, em
parceria com a Nova América, dona do
açúcar União. A novidade trouxe para o
site mais de 60 mil novos cadastrados
em menos de dois meses. "Antes, o usu-
ário se cadastrava apenas para ter aces-
so ao boletim e ao livro de receitas. Ago-
ra, quando ele se cadastra, é para partici-
par de uma comunidade gastronômica,
com a vantagem de poder colocar a sua
foto, a foto da receita que fez, trocar idéi-
as com os outros usuários", diz Alexan-
dre Canapella, diretor-geral do portal.

O termo Web 2.0 - criado pelo nor-
te-americano Tini O'Reilly, em 2004 -
formaliza um conceito de interação que
o Cyber Cook procurou empregar em
sua página desde que foi criado, em
1997. Segundo Canapella, o Cyber Cook
nunca buscou ser um veículo de comu-
nicação tradicional do universo culiná-



rio. "O site foi criado em volta das pes-
soas, não para ser uma revista, mas um
gerenciador de informação. O novo pro-
jeto foi definido como Web 2.0 porque
ficou mais com cara de Orkut, mas essa
comunidade sempre existiu, sempre tro-
cou receitas", explica.

O Cyber Cook foi criado um ano de-
pois do marco da internet comercial no
Brasil (1996). O acesso, que até então
era restrito às universidades, foi aberto
ao público com o surgimento dos pri-
meiros provedores. O fundador do Cy-
ber Cook, Luiz Lapetina, usou o site como
exercício de construção de homepages e
publicou algumas receitas que possuía
nos livrinhos tradicionais. O conteúdo foi
divulgado para os poucos amigos que ti-
nham e-mail, as pessoas gostaram e co-
meçaram também a sugerir receitas.

Antes de completar um ano de fun-
dação, o projeto, que era feito nas ho-
ras vagas e finais de semana, recebeu
um prêmio iBest, ganhou importância
na internet, e atraiu a atenção dos por-
tais on-line e de grandes empresas do
setor alimentício. Quando a empresa foi
formalizada, em 1998, e assinou par-

ceria com o Portal UOL, o Cyber Cook
já lucrava com publicidade. Pouco tem-
po depois, com o boom da internet, re-
cebeu aporte de capital de risco e pôde,
finalmente, investir em estrutura em-
presarial e de gestão.

O Cyber Cook foi uma das poucas
empresas que sobreviveram ao "estouro
da bolha" - prejuízo de trilhões de dó-
lares entre os anos 2000 e 2001 na bol-
sa Nasdaq depois da superestimação do
valor de mercado de empresas virtuais
—, que levou 95% das empresas de in-
ternet no mundo todo à falência. Cana-
pella atribui a vitória à postura realista
que os empresários mantiveram em re-
lação ao boom da internet e que man-
têm agora, em relação à Web 2.0. "So-
brevivemos porque nunca acreditamos
em uma nova economia, achamos que
o que existia era uma evolução. Implan-
tamos princípios de gestão comuns, re-
ceita versus despesa, preocupação com
lucratividade, e decidimos levar a cabo
os planos, mesmo que as coisas esti-
vessem mudando rápido, e para pior.
Com a Web 2.0, é a mesma coisa, acre-
ditamos que seja uma evolução", diz.

A nova geração da internet traz o re-
ceio de uma segunda bolha, mas, para
Canapella, o aprendizado com a primeira
trouxe maturidade para as empresas on-
line. "Algumas coisas não deram certo
talvez por um problema de timming, o
erro foi na gestão, não no conceito." Se-
gundo ele, hoje, o cenário é de uma in-
ternet consolidada e de grandes oportu-
nidades para os empreendedores.

Com estrutura sólida, o Cyber Cook
conquistou a parceria com a União em
2006. Em troca dos investimentos, o
portal oferece à empresa serviço de bu-
siness inteligence, em que analisa o
comportamento das comunidades -
sem individualizar os participantes - e
fornece dados para entender as prefe-
rências de consumo dos usuários. A
vantagem para a União é poder direcio-
nar a publicidade de acordo com as
expectativas do público.

"Temos observado empresas que
chegaram à casa dos 80 anos, como a
União e a Sadia, e procuram entender
como sobreviver aos próximos 80 anos.
E a internet realmente é algo com muito
a se descobrir e tem permitido a essas

Canapella: dez anos de
trabalho exclusivamente
virtual e ênfase na
interatividade
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marcas uma nova forma de segmenta-
ção da comunicação com o público", diz
Canapella. Entender a própria evolução e
se manter alinhado ao público também é
tarefa para o Cyber Cook, que se prepa-
ra para atender agora às expectativas de
uma nova geração de usuários, nascida e
criada na era da internet.

O primeiro passo para atingir o pú-
blico on-line é levar a marca aonde ele
está. As ferramentas disponíveis na
Web 2.0 oferecem oportunidades de
ganho com publicidade na internet tan-
to para pessoa física quanto para em-
presas, incluindo pequenos empreen-
dedores que não tenham verba para
gastar com consultorias especializadas
em soluções para a web.

"Dependendo do segmento e da con-
corrência, com R$ 100 é possível fa-
zer uma propaganda muito efetiva,
muito restrita ao público-alvo da em-
presa", diz Michel Lent, diretor da
10'Minutos Interactive, agência de co-
municação especializada em planeja-
mento na internet. O valor correspon-
de ao investimento nos chamados links
patrocinados, considerados por Lent
como a ferramenta com melhor resul-
tado para quem quer gastar pouco.

Eles divulgam a empresa dentro do
contexto do site. Uma empresa especia-

lizada em artigos esportivos, por exem-
plo, pode anunciar em um blog (página
pessoal) sobre esportes, com propagan-
da destacada na página ou no próprio
texto, vinculada a uma palavra-chave.
Cada vez que o leitor clica no link pa-
trocinado, a empresa paga ao dono do
blog pela publicidade. A diferença em
relação ao padrão antigo é que, antes,
o anunciante pagava para aparecer na
página. Com as novas ferramentas, de-
sembolsa apenas quando a propaganda
gerar resultado de fato.

Os links patrocinados são suficientes
como passo inicial, mas, para metas de
comunicação que demandam maior al-
cance de público, é necessário utilizar
simultaneamente várias ferramentas.

"Quando se trata de produto de massa,
como refrigerante ou cinema, posso usar
também ações em redes sociais como
Orkut, Youtube, ou mesmo estratégias de
banner em portais de maior volume de
audiência. Através de grandes canais
como UOL ou Terra, é possível atingir 6
milhões de pessoas em um único dia, com
um único investimento", diz Lent.

A publicidade na internet vem cres-
cendo de forma expressiva nos últimos
três anos. Em 2007, de acordo com da-
dos do Projeto Inter-Meios — que con-
tabiliza o investimento na mídia brasilei-
ra -, enquanto o mercado publicitário
geral apresentou retração de 2,6% em
relação a 2006, na internet houve cresci-
mento de 40% no mesmo período.

A liderança é resultado do baixo cus-
to. A publicidade na internet é extrema-
mente mais barata do que na televisão -
inclusive na TV a cabo - e já desponta
como segundo maior veículo de massa
do país. "A estratégia para atrair esses
investimentos é justamente a demonstra-
ção de resultados. Quando se compara a
despesa gerada pela internet com um
canal tradicional, o meio se prova imba-
tível", diz Lent. Em média, a publicidade
on-line custa o equivalente a 10% do in-
vestimento em outros meios.

Além das vantagens para quem anun-
cia, a interatividade tornou a publicida-
de interessante para o público, na for-
ma de entretenimento. "No começo, ha-
via simplesmente um banner e um cli-
que, e não se podia pedir a participação
do usuário de nenhuma maneira. Hoje,
já fizemos promoções em que os clien-



tes criaram vídeos, fizeram fotos de
determinado assunto, criaram livros em
off-set para receber em casa. A men-
sagem de marketing tem muito mais al-
cance." Segundo Lent, isso é possível
graças à Web 2.0 e ao momento de ama-
durecimento dos internautas, que já têm
capacidade de produção e estão mais
acostumados a produzir.

Novos projetos

Depois de passar quatro anos sem
muitas novidades, o salto da internet
para a geração 2.0 movimentou tam-
bém os negócios das empresas de tec-
nologia que oferecem soluções na rede.
Com as novas ferramentas de interati-
vidade, a Focusnetworks, especializa-
da no desenvolvimento de sistemas, já
entregou seis projetos em Web 2.0 para
uma única empresa em menos de um
ano. O principal crescimento foi junto
a clientes antigos que voltaram a fazer
pedidos. "Hoje, não vemos possibilida-
de de fechar negócios se não estiver-
mos usando a plataforma da Web 2.0",
diz Rafael Kiso, sócio-fundador e dire-
tor de tecnologia da Focusnetworks.

O frisson dos clientes por causa das
novas ferramentas foi tão grande, que
a empresa desenvolveu um guia de Web
2.0, disponível para download em sua
página, com o objetivo de instruir as
empresas em como atuar nessa nova
onda. Para se manter atualizada, a Fo-
cusnetworks tem uma equipe de pes-
quisa destacada para analisar as tendên-
cias do mercado internacional e trazer

as novidades para o Brasil o mais rápi-
do possível.

Segundo Kiso, a Web 2.0 possibili-
tou a interligação de ferramentas para
aplicações em tecnologia. No projeto
desenvolvido para a Splice do Brasil,
subsidiária do grupo multinacional que
atua em vários ramos de telecomuni-
cações, a Focusnetworks combinou as
funcionalidades do Google Maps, que
exibe fotos de satélite, com a tecnolo-
gia dos radares e criou uma ferramen-
ta para que os municípios possam mo-
nitorar os radares via Google Maps.

A combinação de serviços disponí-
veis em sites diferentes, remodelados
para criar uma terceira ferramenta, é
chamada de Mashup. De acordo com
Kiso, a nova funcionalidade teve forte
impacto comercial para a Splice. "Eles
passaram a oferecer uma solução ino-
vadora em relação aos concorrentes,
isso fez com que essa empresa ganhas-
se grandes editais de municípios. Eles
acabaram não só inovando, mas con-
tribuindo com uma funcionalidade que
ninguém no mundo tem", diz.

Na aplicação de ferramentas para
interação entre internautas nos ambi-
entes virtuais, é possível criar "orkuts"
exclusivos, dando ao cliente poder para
falar o que pensa em relação à empre-
sa. O resultado mais importante é a re-
lação de proximidade com o usuário.
"Isso estabelece uma relação de trans-
parência, que, em termos de governan-
ça corporativa, é muito importante",
analisa Kiso. As soluções mais solicita-
das pelos clientes da Focusnetworks
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são justamente os ambientes colabora-
tivos, como portais de conteúdo em que
os usuários podem comentar assuntos,
votar em notícias e se reunir em co-
munidades com interesses comuns.

A ferramenta de comunidade foi im-
plantada na Cia. Athletica, maior rede
de academias da América do Sul, com
o objetivo de conhecer melhor seus alu-
nos para oferecer serviços personaliza-
dos e, conseqüentemente, aumentar seu
faturamento. O Gentecia é o "orkut" da
Cia. Athletica, exclusivo para alunos e
colaboradores. A página conta com fó-
runs de discussão, comunidades sobre
programas especiais e modalidades es-
portivas, além de classificados e sistema
de busca de usuários por meio de nome,
interesse ou profissão. "Agora, passamos
a fornecer também todos os treinos dos
alunos no site, para que ele acesse de
qualquer unidade. O resultado que per-
cebemos até agora é a fidelização. Ainda
é recente, mas sentimos que os alunos
saem menos da academia", diz Marcos
Nisti, diretor de Comunicação e Mar-
keting da Cia. Athletica.

Com quase 2 mil inscritos em suas
13 unidades no Brasil, a Cia. Athletica
estima que 10% dos alunos já partici-
pam da comunidade, aberta há apenas
dois meses. "Já temos planos de am-

pliar a comunidade, e, este ano, o or-
çamento para o projeto é quatro vezes
maior do que no ano passado", diz Nisti.
Com o Gentecia, a página da empresa
teve um salto de visitação de 6 mil para
50 mil acessos por mês.

Foco no profissionalismo

O pioneiro Orkut também serviu de
inspiração para o Via6, primeiro portal
de networking do Brasil. Os fundado-
res do site, Diego Monteiro, 24 anos, e
Renato Shirakashi, 23 anos, ainda eram
estudantes de Computação quando per-
ceberam a oportunidade de utilizar os
fundamentos do Orkut para criar um
ambiente profissional, com foco em
debates sobre empreendedorismo, ad-
ministração e marketing. Com esse ob-
jetivo, criaram o Via6 - no quarto de
suas casas - em 2005.

Ao longo do trabalho, conheceram
iniciativas parecidas no exterior, como o
Linkedln, site de networking com mais
de 10 milhões de usuários, voltado ex-
clusivamente para relações profissionais.
O Via6 decidiu dar um passo a mais e
focar na produção de conteúdo e deba-
tes, e na aproximação de interesses.
"Uma ferramenta muito importante que
implantamos foi o 'neting', para ligar pes-

soas com interesse comum. Por exem-
plo, se alguém está interessado em ven-
der servidores de internet, o Via6 vai
mostrar quem está interessado em com-
prar esse produto", diz Diego Monteiro.

Em julho de 2006, com crescimento
acelerado e destaque na mídia, os cria-
dores do site decidiram buscar investi-
mento de capital de risco. Depois de seis
meses de tratativas e elaboração de pla-
no de negócios, a empresa recebeu apor-
tes da Confrapar. Com o investimento,
mudou-se para um escritório e conta
com dez funcionários, servidores de in-
ternet e infra-estrutura técnica.

Para os internautas, ficou mais fá-
cil gerar negócios, encontrar pessoas
e conseguir emprego. O perfil do usu-
ário traz, além do currículo, possibili-
dade de inserção de conteúdo, como
arquivos de apresentação, vídeos ou
planilhas, e o usuário pode usar o perfil
no Via6 como página pessoal
(via6.com/nomedaempresa). Como a
plataforma é gratuita, o faturamento da
Via6 vem da publicidade. O modelo foi
implantado recentemente, com banners
e links patrocinados que podem ser
negociados no próprio site.

Além do Via6, a empresa lançou o
Rec6, sistema de indexação de notícias
que está fazendo sucesso entre usuários



e produtores de conteúdo on-line. O Rec6
é um botão que, incluído em um blog ou
página de notícias, redireciona as maté-
rias para uma página e as submete à vo-
tação dos próprios usuários. Além de ga-
rantir a leitura por um número muito maior
de pessoas, a ferramenta aumenta a au-
diência dos blogs e, por conseqüência,
os ganhos com publicidade.

Com a ampliação do portfólio, foi
lançado também o Indica6, ferramenta
de indicação para quem procura clien-
tes, fornecedores ou funcionários. "A
grande diferença do Indica6, em com-
paração com outros serviços, é rele-
vância na relação profissional, porque
alguém está indicando, assina embai-
xo, não é uma pessoa que apareceu do
nada", diz Monteiro.

Maurício Thomas Schonenberger,
criador do Ikwa, que será lançado em
versão experimental neste mês, optou por
criar um portal com participação dos usu-
ários, mas sem descartar a produção de
conteúdo próprio. O Ikwa é um site de
orientação vocacional que pretende com-
binar Guia do Estudante, Cieee (Centro
de Intermediação de Estágios), Catho e
tudo o que for relacionado ao desenvol-
vimento profissional dos internautas —
escolha da profissão, alocação em um
estágio, emprego, mudança de emprego

— com o objetivo de responder a pergun-
ta que assombra muitos jovens prestes a
ingressar no mercado de trabalho: "o que
eu quero fazer na vida?".

O ponto forte da página serão os
vídeos de profissionais falando sobre
seu dia-a-dia e dando conselhos para
quem pretende seguir a mesma carrei-
ra. A empresa contratou três jornalis-
tas que passam o dia inteiro entrevis-
tando profissionais das mais diversas
áreas, além de estudantes, recém-for-
mados e pessoas famosas. Alguns pro-
fissionais entrevistados inclusive man-
terão blogs no Ikwa. A biblioteca já
conta com 200 vídeos e deve chegar a
500 para o lançamento. A versão expe-
rimental será aberta apenas a algumas
escolas e universidades convidadas de
São Paulo (SP). A fase de testes deve
durar dois meses, e, em outubro, o por-
tal será aberto aos internautas.

"Com a Web 2.0, temos a possibili-
dade de acrescentar um toque humano
ao serviço, porque muitas coisas desse
mundo profissional ainda são feitas da
mesma forma que eram feitas em 1940,
com um listão em ordem alfabética e
índice remissivo. Nossa proposta é de
aproximar as pessoas, exibir um vídeo
da pessoa que conta como é o trabalho
dela, essa pitada de reality show, de en-
tender o dia-a-dia", diz Schonenberger.

A idéia de criar o Ikwa surgiu por
uma dificuldade particular de encontrar
informação para sua própria carreira.
Indeciso, ele cursou Processamento de
Dados, prestou vestibular para Veteri-
nária, Administração, Educação Física,
Engenharia de Produção e Engenharia
Mecânica. Trabalhou com Engenharia
Mecânica e depois com conselho de
estratégia. E agora virou empresário.
"Sempre tive dificuldade na hora da
mudança, em decidir o que eu queria
fazer e encontrar informações legais,
pessoas para conversar e saber o que
de fato faz um consultor de estratégia,
por exemplo, que eu não sabia", diz.

Além do contato com os profissio-
nais, os usuários também poderão parti-
cipar de comunidades divididas por ramo
de atividade, proporcionando a interação
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entre pessoas que trabalham no mesmo
ramo ou informações a respeito do mer-
cado de trabalho e de empresas. No pró-
prio perfil, os usuários podem colocar
seus currículos e buscar oportunidades
de trabalho nas comunidades.

O público não pagará nada para par-
ticipar do Ikwa. A idéia é que o custo
seja coberto pelas escolas e universida-
des, em troca de serviços mais especiali-
zados para seus alunos e acesso a um
maior número de especialistas.

Segmentação

Muito mais do que uma moda pas-
sageira, a Web 2.0 alterou a forma pela
qual as pessoas se comunicam e deve
gerar um grande impacto social e eco-
nômico. É o que diz Carlos Nepomu-
ceno, jornalista, consultor e autor do
livro Conhecimento em rede, o primeiro
do país a discutir a web interativa.
Para ele, as pessoas se deparam não
apenas com reengenharia empresarial,
novas formas de administrar ou mais
um marketing dentro das empresas,
mas com mudanças radicais de comu-
nicação que aconteceram poucas ve-
zes na história da humanidade. "A Web
2.0 é uma evolução que, no fundo,
trouxe a internet para o que ela sem-
pre foi: um meio de interação de mas-
sa, porque antes tínhamos apenas
meios de comunicação de massa", ex-
plica Nepomuceno.

Segundo ele, os empreendedores
precisam estar atentos a esse novo ce-
nário e se preparar para uma revolução
na forma de fazer negócios. Pequenas
empresas que insistirem em trabalhar
apenas com o foco local dificilmente
sobreviverão à concorrência da rede,
porque seu público consumidor passa
a ser um público planetário, à medida
que as pessoas se habituarem a com-
prar pela internet. "A tendência é que a
geração dos filhos dos fregueses, já
adaptada ao mudo virtual, tenha outro
perfil de consumo. E a questão é: o meu
negócio tem futuro?", diz.

O melhor caminho para os peque-
nos empreendedores entrarem na rede,

segundo Nepomuceno, é buscar par-
cerias com outros comerciantes e apro-
veitar para fazer negócios pensando em
um público global. Ele usa o exemplo
dos criadores de tilápia, que têm pe-
quena produção e vendem para um pú-
blico restrito. Com a Web 2.0, a idéia é
que todos eles se organizem na internet
e interajam em comunidades para tro-
car informações e fazer negócios. A in-
teração pode facilitar a compra de pro-
dutos de forma cooperativa ou o aten-
dimento de um grande comprador. "De
repente, uma empresa no Japão precisa
comprar uma tonelada de tilápias, que
certamente um criador no Rio Grande
do Sul não tem condição de produzir,
mas, se ele se articular com outros 30
criadores, pode ganhar o negócio."

A segunda regra é apostar em ni-
chos de mercado, para conquistar uma
parcela específica do público. Quanto
mais especializado o serviço, maior a
chance de sucesso com a publicidade
segmentada. "Não interessa você ven-
der tapete. Interessa se você vender
tapetes com mensagens ecológicas e
materiais reciclados para o público es-
pecífico que consome esse tipo de pro-
duto", diz Nepomuceno. A eliminação
da barreira geográfica entre empresas
e consumidores possibilitou às empre-

sas escolher o público que pretendem
atingir, não importa onde ele esteja,
pois, com a internet, o custo para levar
a mensagem de marketing ao outro
extremo do país é o mesmo de levá-la
ao vizinho do bairro.

Junto com pesquisadores do Insti-
tuto de Inteligência Coletiva (ICO), Ne-
pomuceno desenvolveu o Icox, softwa-
re livre com investimento do governo
federal que funciona como um Orkut
que pode ser instalado em qualquer
página de internet e criar comunidades
exclusivas. Ferramentas como o Icox,
blogs, comunidades e enquetes podem
otimizar a relação entre empresa e seus
clientes ou fornecedores. "Não impor-
ta qual seja o segmento, de qualquer
maneira é importante você ter ferra-
mentas em que as pessoas troquem in-
formações, tenham espaço para co-
mentar, escrever, colocar vídeos, fo-
tos, é para isso que o mercado está
caminhando", diz Nepomuceno. "Os
empresários podem ficar assustados
com tanta mudança, mas, infelizmente
ou felizmente, nós somos contempo-
râneos da maior mudança na história
das comunicações. Nunca as coisas
mudaram de forma tão rápida, em tão
pouco tempo. A gente tem que saber
aproveitar isso."
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