
Menos propaganda,
mais CRM, no horizonte dos sites sociais

O sucesso dos sites soc ia is de relacionamento como MyS-

pace e Facebook está mobi l izando não só milhões em audi -

ência, mas também em invest imentos, nos EUA. São a bola

da vez. A parte coporat iva desse frenesi está re lac ionada ao

aparente potencial publicitário desses portais, que reúnem

um perf i l de púb l ico , jovem em sua maioria, al tamente atra-

ente do ponto de vista do marketing. Mas será? Ainda não se

conseguiu monta r um modelo conforta vê l e rentável de retor-

no publ ic i tár io para esse t ipo de at iv idade online. Até agora ,

nenhum bombou. Alguns execut ivos de marketing sugerem

que esses sites deveriam ser usados mais como ferramenta

de relacionamento do que de publ icidade online. Para De-

bra Aho Williamson, analista da eMarketer, não há dúvida.

A vocação natural deles é CRM, não propaganda. Para ela,

o DNA desse tipo de plataforma é mais que apropr iado para

abordagens que priorizem a construção de uma boa relação

dos consumidores com as marcas. É também o que pensa

lan Schafer, CEO da Deep Focus, igualmente um insti tuto

de pesquisas do mundo digital, para quem o fenômeno deve

caminhar exatamente para esse viés de abordagem e utili-

zação. Lembra ele ainda que uma das características mais

complexas e delicadas desse universo é que seus grupos de

consumidores surgem espontaneamente em torno das mar-

cas, de modo orgânico. Essas comunidades são vibrantes

e apa ixonadas, e esse tipo de afinidade não é algo que as

empresas podem inf luenciar através da propaganda online

convencional . Segundo Chad Stoller, diretor de plataformas

emergentes da Organic , empresa de tecnologia para sites

socia is, esses grupos se formam em torno de interesses e

não a partir do estímulo da veiculação de anúncios. Relacio-

namento parece ser a palavra de ordem.

Virtual, mas bem real.O MetaCard um cartão de crédito para ser usado em Second Life.

Segundo a empresa, o cartão vai oferecer os mesmos serviços de um cartão no mundo

real, além de serviços bancários. O usuário deve preencher uma ficha no First Meta (ht-

tps://www.firstmeta.com/main), uma instituição financeira de verdade, sediada em Cinga-

pura. O MetaCard terá duas versões, Basic e Gold. O Basic tem um limite de 5000 Linden

dollars(US$ 18,60) por mês, e o Gold de L$ 10.000 (US$37,20). Os juros serão entre 0,13%

e 0,15% ao dia. Os usuários devem gastar L$ 500 (US$ 1,86) por mês ou pagar uma tarifa

mensal de L$300 (US$ 1,12). Apesar de já existirem cartões que podem ser usados em ga-

mes online, este é o primeiro que funciona ligado a uma conta bancária real, com dinheiro

de verdade. Isso deve causar um enorme impacto na economia de Second Life, além de

abrir caminho para novos tipos de fraudes financeiras.
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