
Reportagem conta
como a gigante
de serviços IBM
se infiltrou na
realidade virtual para
impulsionar suas
marcas, usando
wikis, vídeo viral e
até o mundo virtual
Second Life

O mais novo campus
corporativo da IBM
é um arquipélago de três ilhas mui-
to próximas, cada uma abrigando
três ou quatro divisões da compa-
nhia. A ilha central é a sede da IBM
9, também conhecida como SOA
Hub, construída e mantida pelo
grupo de arquitetura orientada a
serviços. Aqui, qualquer um pode
parar e degustar um café ou uma
cerveja, pegar uma camiseta gra-
tuitamente e obter informações
sobre os sistemas de tecnologia da

informação (TI) modulares vendi-
dos pelo grupo

A IBM 9 foi inaugurada em
dezembro de 2006 como parte da
estratégia de entrada da IBM no
Second Life, mundo virtual criado
pelo usuário que está seduzindo
companhias do mundo real: o com-
plexo da IBM inclui uma loja de
produtos eletrônicos Circuit City,
uma concessionária virtual Toyota
que vende o automóvel Scion e a
Starwood Hotels, que ali lançou
uma nova marca de hotéis para
clientes reais.



A manda-chuva da IBM 9 é San-
dy Carter, vice-presidente da IBM
para as linhas SOA e WebSphere
Marketing. No Second Life, seu ava-
tar leva o nome de SOAndy Star-
brook. No mundo real, ela é uma
das maiores líderes de inovação da
IBM, promovendo testes de mercado
para usos das ferramentas da web
2.0 como blogs, wikis, vídeos virais,
redes de relacionamento e RSS [veja
definições no quadro da página 106].

"Você consegue atingir muito
mais pessoas assim do que usando
o marketing tradicional", diz Car-
ter. No ano passado, ela liderou três
campanhas que utilizaram tecnolo-
gias emergentes. "Também é barato,
o O

e ajuda você a ir além da confusão
dos e-mails, porque é muito mais
divertido."

Admirável mundo novo
A internet está mudando de for-

ma significativa -as novas aplicações
e as ferramentas mais atuais se ca-
racterizam por permitir aos usuá-
rios programar ativamente a rede
em vez de "consumi-la" passivos, e
também conectar-se e relacionar-se
com seus pares. Essas novas funções
da web são comumente chamadas
de web 2.0.

"A antiga web era baseada em
HTML [código], que é o padrão
para a apresentação da informação",
diz Don Tapscott, um dos autores
de Wikinomics: Como a Colaboração
em Massa Pode Mudar o Seu Negócio
(ed. Nova Fronteira). "Agora temos
uma nova web, baseada em XML
[código], e a internet está se tor-
nando uma plataforma de fácil
programação; está se tornando um
computador gigante e cada vez que
alguém usa a internet está efetiva-
mente programando-a."

Empresas business-to-consumer, ou
B2C, que vendem a consumidores
finais, já estão atuando nesse novo
mundo. O reality show American Idol
e a rede de cafés Starbucks têm pá-
ginas de perfis no site de relaciona-
mentos MySpace, e a Coca-Cola, em

meados de 2006, criou um anúncio
especial para o YouTube. Mas redes
de relacionamento e vídeo viral não
servem só para empresas de bebidas
e entretenimento; profissionais de
marketing business-to-business, ou
B2B, estão vasculhando esse espa-
ço também e descobrindo a nova
internet como um lugar excitante
e lucrativo para agradar a seus con-
sumidores.

"As empresas business-to-consumer
mergulharam nisso muito mais rá-
pido e com mais empenho do que
nós", diz Carter. "Mas apresentamos
o projeto da SOA em uma confe-
rência de marketing na Europa e
parte da atração de nossa sessão foi
o fato de, num ambiente business-
to-business, termos usado um vídeo
viral para fazê-lo. As pessoas tinham
dúvidas sobre se o vídeo viral era
apropriado para esse ambiente."

Redes de relacionamento ao
estilo B2B

Na IBM, Carter se tornou uma
especialista em web 2.0, e os esfor-
ços adotados por sua equipe foram
considerados as melhores práticas
da empresa em todo o mundo.
Carter sabe que as lideranças em
negócios estão percebendo cada vez
mais que a web 2.0 é mais do que
só um bando de adolescentes que
colocam comentários nas páginas
do Facebook um do outro, ou nerds
especialistas em tecnologia que gas-
tam mais energia em sua Second Life
do que na vida real. Uma população
cada vez mais variada está afluindo
para essas aplicações e usando-as
também para fins comerciais. Num
estudo recente, a KnowledgeStorm,
empresa de pesquisa on-line volta-
da a gerentes de TI, sediada em
Alpharetta, Geórgia, EUA, entre-
vistou 5,3 mil profissionais da área
—a maioria, gerentes- e descobriu
que 76% compartilham vídeos pela
rede com colegas semanal ou men-
salmente. Dentro desse grupo, 45%
têm perfil em pelo menos um site
de relacionamentos, e quem respon-

deu apontou o desenvolvimento de
negócios como razão principal para
usar esses sites.

"Você vê muitos estudos sobre
blogs e podcasts relacionados a um
espaço de consumo amplo, mas não
muito no business-to-business", diz
Matt Lohman, diretor de pesquisa
de mercado da KnowledgeStorm. No
final de 2006, a empresa conduziu
três pesquisas em parceria com a
Universal-McCann: uma sobre pod-
casts, outra sobre blogs e RSS, e uma
terceira sobre vídeo on-line, redes de
relacionamento e wikis. Juntos, os
estudos compõem as Emerging Media
Series [séries de mídia emergente].
"Queríamos saber se nossos clientes
estariam interessados em usar essas
ferramentas. Os resultados variaram,
e até pensamos que nossos clientes
são um pouco mais tecnológicos do
que a média, mas descobrimos que
o uso era decisivamente alto."

Ao mesmo tempo que a Know-
ledgeStorm encontrou evidências
do uso das mídias emergentes es-
tudadas pela maioria dos profissio-
nais de TI, ela descobriu resultados
incoerentes sobre o poder delas. "A
influência desses formatos variou
significativamente", diz Lohman.
"Parte da explicação pode estar no
fato de que ainda não há tanto con-
teúdo nessas mídias. Veja os blogs:
80% de quem respondeu disse que



lia blogs, enquanto apenas 51% afir-
maram que liam regularmente. Ses-
senta por cento comentam que não
há blogs especializados o suficiente
sobre tópicos de TI nos quais esta-
riam interessados." Na abordagem
de Lohman, a demanda por conte-

údo representa oportunidade para
as empresas atingirem tomadores
de decisões de TI e outras áreas.
"Definitivamente há uma enorme
oportunidade para pessoas de mar-
keting criarem um relacionamento
significativo com os clientes."

A empresa de headhunting Chris-
tian & Timbers, com atuação mun-
dial, está tão convencida da manu-
tenção do poder do marketing com
o uso das mais novas mídias que
incluiu o cargo de "vice-presidente
de marketing para redes de rela-
cionamento" em sua lista de cargos
executivos mais "quentes".

"No final, acho que toda com-
panhia terá de fazê-lo", diz Umesh
Ramakrishnan, consultor da Chris-
tian & Timbers sediado em Cleve-
land, Ohio. "Enquanto é ótimo fazer
marketing um-a-um, é ainda melhor
conseguir um conjunto de pessoas
que pensa de forma parecida. E a
maneira de fazer isso é por meio das
redes sociais de relacionamento."

Fazendo barulho
No início de 2006, Carter rece-

beu um desafio até comum em uma
gigante de tecnologia como a IBM:
coordenar dois lançamentos no
período de um ano. O primeiro



foi a WebSphere Community Edi-
tion (CE), versão gratuita e em
código aberto do servidor da IBM
WebSphere Application. O segundo
foi a Service-Oriented Architectu-
re (SOA), a arquitetura orientada
para serviços, abordagem nova e
mais robusta para sistemas de TI
corporativos.

"Conforme olhamos para nossa
segmentação de mercado, soubemos
que 30% a 60% da decisão de com-
pra é baseada no 'auê'", diz Carter.
Ela determinou que a melhor ma-
neira de criar auê era por meio do
marketing viral, e a melhor forma
de disseminar o marketing viral era
com o uso de redes de relaciona-
mento. "Sabíamos que isso nos aju-
daria a atingir uma audiência que
não tínhamos alcançado até então,
de uma forma muito eficiente", diz
ela. "E muito barato usar redes de
relacionamento já existentes e é mais
poderoso do que, digamos, anúncios
de terceiros, porque geram um re-

forço implícito de um amigo."
Carter criou um "conselho de

inovação", encarregado de desenvol-
ver idéias criativas para iniciativas
de marketing viral. O grupo cuidou
primeiro da WebSphere CE, já que
a audiência visada de desenvolve-
dores de sistemas open-source -pro-
gramadores que colaboram para
criar e melhorar software baseado
em web—já tinha uma rede on-line
forte e vibrante.

"Procuramos as pessoas de quem
estávamos atrás e descobrimos que
havia certas comunidades on-line
onde elas se reuniam", diz Carter.
A mais notória dessas comunida-
des era o Open Source Technology
Group (OSTG), rede de sites com
notícias, resenhas, fóruns e downlo-
ad de produtos por profissionais de
TI, programadores de código aberto
e outras pessoas ligadas em tecno-
logia. A rede OSTG inclui mem-
bros como Slashdot e Linux.com.
Ao combinar a participação nessa

comunidade com a tradicional com-
pra de anúncios, o grupo de Carter
conseguiu tornar a WebSphere CE o
principal download do gênero, ultra-
passando seu concorrente JBoss.

O sucesso dos esforços da WebS-
phere CE a encorajou a continuar
explorando. O próximo projeto da
equipe foi um produto demo, pos-
tado no Yahoo! Vídeo, que duran-
te algum tempo foi o mais visto na
categoria ciência e tecnologia. "As
pessoas realmente gostaram", diz
Carter. "Foi mais um 'infotreteni-
mento' do que uma apresentação de
vendas ou marketing. Então, disse-
mos: 'Vamos fazer um filme'."

Produzindo filmes
Em setembro de 2006, Carter se

valeu do vídeo viral para "lançar" a
SOA. O objetivo era gerar interesse
e converter vendas para os produtos
da IBM. Em 2005, Carter tinha usa-
do uma abordagem mais tradicio-
nal para atender a uma necessidade
similar, convidando os clientes e
possíveis compradores para um dia
repleto de apresentações em Power-
Point e conferências.

"As pessoas estão realmente can-
sadas de palestras com PowerPoint",
diz ela. Carter e seu conselho de ino-
vação desenvolveram a idéia original
de criar um filme -não uma confe-
rência corporativa, mas um filme
cujo enredo e personagens represen-
tassem características da SOA.

Carter examinou a possibili-
dade de ter o roteiro escrito por
um terceiro, mas decidiu formar
uma equipe interna. "Temos pes-
soas criativas e que conseguem de-
senvolver conceitos, e outras que
realmente conhecem o produto",
diz. O time variado colaborou no
roteiro,de Launch [Lançamento],
história de 30 minutos. A Centerline
Productions, de Raleigh, Carolina
do Norte, produziu o filme e, em
setembro de 2006, a IBM começou
a postar trailers de dois minutos nas
plataformas de compartilhamento
de vídeo do Yahoo! e do Google,



assim como no YouTube. Os trailers
incluíam o endereço de um site onde
os espectadores podiam assistir ao
filme completo assim que ele foi ao
ar, em 16 de novembro, e também
uma série de vídeos de entrevistas
de bastidores que explicavam me-
lhor a SOA.

A IBM então convidou possíveis
clientes e os que já eram para es-
tréias do filme em várias cidades,
de Atlanta a Pequim. Para man-
ter o clima, a empresa enviou aos
convidados ingressos do filme, fez
exibições em salas de cinema em
vez de hotéis e serviu refrigerante
e pipoca.

Os eventos de estréia foram
parte fundamental da campanha,
segundo Carter. "O filme não im-
pele os possíveis clientes a ir lá e
comprar", diz ela. Para converter os
espectadores em compradores, ela
organizou debates depois de cada
exibição no cinema, com a presença
de executivos da IBM, especialis-
tas técnicos, parceiros de vendas
e clientes. Os debates eram feitos
sob medida para cada platéia que
assistiu ao filme, dependendo de
que setor estivesse mais bem repre-
sentado.

"Foi bom participar daquele
debate como único parceiro de
negócios e poder conversar sobre
nossa própria experiência, porque
nossos clientes estavam muito inte-
ressados", diz Sean Jensen, diretor
de vendas da Ultramatics, empresa
sediada em Fort Lauderdale, Flóri-
da, e representante de vendas da
WebSphere. "Fica muito mais fácil
da perspectiva de vendas."

O esforço do Launch aumentou
em 20% a taxa de aceitação de e-
maih sobre seus produtos e resultou

em dezenas de milhares de vendas.
"Se eu somar as respostas que rece-
bi, os novos clientes que atraímos e
a receita de vendas que já geramos,
ultrapassei em dez vezes tudo o que
tinha feito este ano com uma única
tática", diz Carter. "Precisava falar
alto o suficiente para ser ouvida,
para me diferenciar de tudo que
estava sendo dito, e, uma vez que
eles notaram minha presença, pus
a coisa para andar, criei fluxo."

Uma maneira-chave de Carter
alimentar esse fluxo é por meio do
microsite de seu grupo, no qual os
usuários podem ler e comentar em
seu blog, que é um dos mais lidos
da IBM. Eles também participam
de wikis, ou sites que podem ser fa-
cilmente editados por membros de
um grupo. "As técnicas da web 2.0
são fundamentais aqui", diz Car-
ter. Ela explica que a SOA funciona
com uma "abordagem Lego" para a
arquitetura, na qual as partes inter-
cambiáveis podem ser adicionadas,
removidas, melhoradas e reutiliza-
das. Os parceiros da IBM, vende-
dores independentes de software e

até mesmo alguns consumidores
compõem um ecossistema que ali-
menta a SOA pelo intercâmbio de
novas interações de vários serviços.
E a melhor forma de permitir esse
grau de participação, diz Carter, é
com o uso das ferramentas robustas
e interativas da web 2.0.

Indo mais longe
A divisão de mainfmmes da IBM

adotou uma abordagem ainda
mais profunda do vídeo viral. Tim
Washer, que trabalha na área de
comunicação executiva, criou ví-
deos humorísticos para a reunião
anual de vendas de mainframes em
2004 e 2005. Na última versão, po-
rém, o grupo de mainframes decidiu
postar os mais recentes vídeos no
YouTube.

"Colocamos lá só por diversão;
não esperávamos aumentar as ven-
das com isso", diz Washer. "Pensa-
mos que conseguiríamos apenas
mais atenção para o mainframe."
Os vídeos mostram Bob Hoey,
vice-presidente internacional de
vendas da divisão de mainframes,
interpretando uma versão idiota
de si mesmo.

Em The Sales Lesson [A Lição de
Vendas], gravado no estilo do seria-
do cômico The Office, Hoey treina e
ensina dois funcionários, que sem-
pre parecem desnorteados enquanto
absorvem as metáforas confusas e as
tolices entusiasmadas de seu chefe.
As pessoas da área de vendas então
se atrapalham durante as ligações,
tentando seguir os conselhos de
Hoey e traduzir suas metáforas em
uma abordagem de vendas.

Por trás do humor, o vídeo es-
conde uma mensagem sutil. Ele
apregoa o mainframe como uma



escolha econômica, que usa a ener-
gia de forma eficiente e fornece se-
gurança superior de TI.

O vídeo realmente conseguiu
gerar atenção; durante o mês depois
que foi postado, as visitas aos grupos
do site dobraram e o tráfego no blog
do mainfmme cresceu dez vezes. No
início de janeiro de 2007, o primei-
ro vídeo da série The Sales Lesson foi
visto mais de 85 mil vezes.

"Bob recebeu e-mails de pessoas
que estavam interessadas em conver-
sar com ele sobre o mainframe e que
nunca haviam tocado num equipa-
mento como esse", diz Washer. "Isso
está tendo, sim, algum impacto so-
bre a criação de demanda."

Os riscos envolvidos
Esse tipo de marketing, porém,

implica alguns riscos. Em um estudo
de caso bem conhecido, a General
Motors lançou um concurso no pri-
meiro semestre de 2006 convidando
os consumidores a criar comerciais
para o Chevy Tahoe. Usando fundos
e videoclipes fornecidos pela mon-
tadora, alguns criaram "comerciais"
sobre o consumo excessivo de com-
bustível do veículo. Nem todos os
participantes de comunidades on-line
comemoram a atividade corporativa
e muitos não têm medo de expressar
seu desgosto. Carter, da IBM, diz
que em certo momento um usuário
do YouTube classificou o filme do

Launch como pornográfico. E alguns
que assistiram a The Sales Lesson no
YouTube postaram comentários
negativos sobre o que um usuário
chamou de "anúncio velado".

Tim Washer diz que esperava
essa reação e preparou os funcio-
nários para isso. "Sabíamos que
teríamos comentários negativos",
diz ele. "Mas é importante que a
discussão não seja censurada. Se
for, com o tempo você só vai perder
audiência. Essas ações serão sempre
controversas, mas isso faz parte."

"Você terá de colocar suas apostas
e tentar coisas diferentes", diz Carter.
"Se tiver algo que seja tão valioso,
divertido ou provocativo, alguém vai
gostar e enviar para um amigo, espa-
lhando a mensagem rapidamente e
de maneira convincente." •

Text Box
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