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chance de interferir na con-
cepção e no desenvolvimento
de produtos. Os consumi-
dores mais ativos e influen-
tes participam do teste de
equipamentos. A opinião
dessa turma tem o poder de
vetar ou não um lançamento.

Tudo isso parece meio
novo e perigoso? Tudo isso
parece extremamente inte-
ressante? Bem-vindo ao mundo da web 2.0 e ao poder do
consumidor digital, o novo mantra do mundo dos negócios.

Usada pela primeira vez durante uma conferência
do empresário e ativista da internet Tim O'Reilly, a expres-
são web 2.0 parece ter vindo para ficar. Mais do que uma
revolução técnica, ela expressa uma mudança radical de
atitude em relação à internet - a tendência aparentemente
irresistível à colaboração e geração autônoma de conteúdo
que ganhou corpo na internet nos últimos anos. Web 2.0
diz respeito ao espírito de transparência que orienta o con-
vívio na rede: ele força empresas e seus dirigentes a dialogar
e explicar-se diretamente com seus clientes, através de blogs
e sites corporativos. Web 2.0 é sinônimo também de siner-
gia e de novas oportunidades de negócios. As empresas que
souberem explorar a criatividade e o espírito de colaboração
dispersos na rede - como a Dell - terão a seu dispor o mar de
engenhosidade criado pela globalização digital. Acima de
tudo, porém, web 2.0 evoca a idéia de um novo tipo de con-
sumidor, capaz de, simultaneamente, criticar, adular e aju-
dar as empresas que souberem aliar-se a ele. Calcula-se que
cerca de 420 milhões de pessoas circulem diariamente pelos
sites interativos da web 2.0. Esse é o público com o qual as
companhias de ora em diante terão de lidar. Esse é o futuro.

Se, no passado, bastava às empresas colocarem no
ar um site elegante com informações atualizadas - a web
1.0 -, isso tornou-se francamente insuficiente. Estar bem
posicionado na rede exige atenção permanente, interação
profunda e reação rápida ao que acontece no mundo vir-
tual. Com audiência global de quase l bilhão de pessoas, e
taxa de crescimento exponencial, a internet é o espelho do
planeta no que ele tem de mais dinâmico - e o impacto dessa
multidão virtual sobre as empresas não pode ser exagerado.

Expostas como nunca, elas
estão descobrindo a força
implacável que vem do ou-
tro lado do balcão, o lado do
consumidor. "Os números
evidenciam a importância
vital que a web 2.0 passou a
ter para a estratégia de negó-
cios das empresas", afirma
Roberto Leuzinger, diretor
da consultoria Booz Al-

len Hamilton e um dos coordenadores de um estudo in-
ternacional inédito sobre o tema: "Quem ficar fora desse
processo, inevitavelmente perderá competitividade".

TROCA DE PODER CAPITALISTA
O que está em curso é uma troca de poder iné-

dita na história do capitalismo. Desde a era industrial
e durante todo o século 20, apenas as companhias
detinham os recursos necessários para criar e dis-
seminar o discurso sobre suas marcas. O monopólio
manifestava-se sob diversas formas. Henry Ford, que
inventou a produção em série há 100 anos, usava a
imprensa para expor as maravilhas de seus automó-
veis. Com a popularização da televisão na década de
50 do século passado e a disseminação da mídia de
massa, a propaganda passou a exercer um papel oni-
presente. Tudo o que se sabia sobre uma marca ema-
nava, em última instância, da empresa que a detinha.
O advento da web 2.0 inverteu essa lógica. "Antes
dela, a reputação de um serviço ou de um produto era
imposta por sistemas de autoridade", diz Ronaldo Le-
mos, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade
da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro e mes-
tre em direito por Harvard. "Agora essa autoridade se
fragmentou entre os milhões de usuários da internet."

A despeito do desejo de as corporações estanca-
rem esse processo, e da recusa de algumas delas em re-
conhecê-lo, a mudança é inevitável. Cada vez menos as
companhias serão as guardiãs de suas marcas. Tal atri-
buição passará às mãos do público, numa transferência
sem volta. "A web colocou ao alcance dos consumidores
a possibilidade de elaborarem um contradiscurso", afir-





ma Marcelo Coutinho, diretór-executivo da unidade
de inteligência do Ibope e pesquisador de mídia digital.

Os exemplos são extremos e se multiplicam. Nos
Estados Unidos, a fabricante de urnas eletrônicas Diebold
foi humilhada por um professor de ciências. Incomodado
com a garantia da empresa de que seu produto era à prova
de violação por hackers, ele decidiu provar o contrário. Pos-
tou, no YouTube, um vídeo em que revelava detalhes de
como burlou o sistema de segurança das urnas da compa-
nhia. O vídeo foi visto por 300 mil pessoas. É assim o novo
mundo: nos fóruns de discussão, blogs e sites colaborativos,
reputações são criadas ou destruídas em alta velocidade.
Por isso mesmo, empresas que cometem deslizes correm o
risco de ver a corrente de desaprovação alastrar-se indefi-
nidamente. Numa edição recente, a revista Wired comparou
esse ciclo a uma metástase, pela sua capacidade de propa-
gação indiscriminada. A propósito, o texto da reportagem
foi produzido de maneira colaborativa, no espírito da web

2.0. Durante o processo de elaboração, leitores podiam
opinar e sugerir novas abordagens. Os melhores comentá-
rios foram publicados na revista, junto com a reportagem.

No começo deste ano, a companhia aérea america-
na Southwest Airlines obrigou um passageiro portador
de hepatite C a pagar por dois assentos. O motivo? Ele era
gordo demais e não cabia numa única poltrona. O proble-
ma é que seu peso estava associado à doença e ele viajava
justamente para iniciar um tratamento. A grosseria, re-
gistrada e divulgada pela rede, quase se transformou na
metástase virtual diagnosticada pela Wired. Diante das
queixas, porém, o presidente da companhia, Herbert Kel-
leher, usou o blog da empresa para fazer um solene pedido
de desculpas. A repulsa à companhia foi substituída, num
certo grau, por respeito. A grande quantidade de mensagens
eletrônicas com referências elogiosas à postura do presi-
dente abrandou a imagem negativa da empresa. A internet
havia propagado a crise e contribuiu para a sua solução.
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O mesmo aconteceu
com o Estadão, que publicou
em suas próprias páginas a
celeuma da campanha do ma-
caco. Rodrigo Lara Mesquita,
acionista da empresa e bisneto
de Júlio Mesquita, fundador
do jornal, fez circular na web
uma espécie de manifesto pró-
blogueiros. "Dou-me o direito
de acreditar que os gestores
do Estadão pisaram na bola sem querer. Ou, talvez, por falta
de informação". Com essa estratégia de autocrítica, o jornal
conseguiu aplacar a fúria dos blogueiros."Não vamos com-
prar briga com um público que, afinal, é importante para
nós", diz Antônio Hércules, diretor de marketing do jornal.

Essa lógica colaborativa está em sintonia com um
sistema que favorece a obtenção de informações de qual-
quer lugar do planeta. Quanto mais acesso ao mar de idéias,
maior a força da companhia. No século 20, o poder estava
em manter as novidades dentro dos muros da corporação.
Se a empresa não guardasse suas idéias a sete chaves, os
concorrentes poderiam roubá-la. Produtos eram conce-
bidos às escondidas, em salas fechadas cujo acesso só era
permitido a meia dúzia de cabeças pensantes. Isso é coisa
do passado. Agora, mesmo uma empresa reservada como
a Microsoft estimula seus engenheiros a criar blogs e, neles,
postar detalhes de produtos que estão sendo desenvolvi-
dos. Com isso, alguém do outro lado do mundo - um brasi-
leiro, tailandês ou queniano, qualquer um - pode vir com
uma proposta que enriqueça aquele trabalho específico.

INTERFERÊNCIA NO CONTEÚDO
Nesse novo universo, a penetração de sites colabora-

tivos, como Second Life, Digg e MySpace, é monumental. De
acordo com a pesquisa realizada pela Booz Allen, que abran-
geu um total de 4,6 mil pessoas entrevistadas no Brasil,
Oriente Médio, Alemanha, Reino Unidos e Estados Unidos,
50% dos adultos que possuem acesso à internet em casa visi-
tam sites 2.0. Entre os usuários do MySpace ouvidos nos Es-
tados Unidos, 78% disseram ter criado, recentemente, o pró-
prio conteúdo online. No Brasil, o índice é de 70%. "Os dados
revelam que as pessoas interferem ativamente no conteúdo

depositado na internet", afir-
ma Leuzinger, o diretor da
Booz Allen brasileira. Ain-
da mais fundamental para
as empresas é a informação
de que as pessoas recorrem
cada vez mais às comunida-
des online e aos blogs para
basear sua decisões de com-
pra. Segundo o levantamento
da consultoria, 50% dos usu-

ários de sites colaborativos seguem dicas de compra recebi-
das pela internet. No Brasil, as pessoas revelaram-se ainda
mais influenciáveis, com um total de 56% dos entrevistados
admitindo seguir sugestões de conhecidos da rede. Outro
dado revelador aponta o grau de confiança absoluto que os
internautas depositam na rede: 40% dos entrevistados estão
dispostos a aceitar recomendações feitas por desconhecidos.

As comunidades digitais funcionam como um re-
positório de opiniões e experiências. No Orkut, há uma
comunidade com 7 mil integrantes que se propõe única e
exclusivamente a malhar a Coca-Cola. Por quê? "Trata-se
de pessoas com um perfil mais reivindicador", diz Cou-
tinho, do Ibope. As pesquisas mostram que esse público
virtual tem maior qualificação e renda superior à média
da população brasileira. Ele não costuma aceitar impo-
sições, busca seus direitos e não tem medo de comprar
briga. Para a nova geração, ademais, a confiança nasce
da exposição online. Os mais jovens consideram difícil
confiar em alguém que não revele seus sonhos e temores,
digamos, no Facebook, rede social que vem ganhando po-
pularidade no Brasil e no mundo. Se você não está presen-
te em uma comunidade, significa que tem algo a esconder.

Uma pesquisa feita pela Universidade da Cali-
fórnia concluiu que 43% dos americanos consideram as
comunidades virtuais tão ou mais importantes que as re-
ais. E esse prestígio social da web só tende a aumentar. As
crianças que há pouco mais de uma década nasceram com
a internet estão prestes a chegar à adolescência. Para essa
garotada, é impossível conceber as relações sociais sem
levar em conta as comunidades virtuais - e isso fatalmen-
te afeta a maneira como ela percebe e julga as empresas.
Quem está na rede e compartilha os valores coletivos é o.k.
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Quem está de fora não merece
a mesma confiança, ou pior.

O sociólogo f r a n -
cês Émile Durkheim (1858
-1917), um dos criadores da
sociologia moderna, afir-
mava haver uma preponde-
rância da sociedade sobre
o indivíduo. Na concepção
durkheimiana, as consci-
ências individuais são mol-
dadas pela sociedade - e não o contrário, como pressu-
punha o idealismo. "O homem, mais do que formador da
sociedade, é um produto dela", escreveu Durkheim, num
de seus textos mais conhecidos. Tais preceitos são ainda
mais visíveis na rede. Os estudos mostram que o internau-
ta não se reconhece como indivíduo a não ser que esteja
inserido numa comunidade. Num certo sentido, mais do
que um formador da web, ele é um produto acabado dela.

As empresas estão de olho nesse novo público. No
início do ano, a Microsoft brasileira criou um blog, o Ócio
2007, em que é possível baixar programas como o "chur-
rasco calculator", que oferece ao internauta a possibili-
dade de saber exatamente a quantidade de carne que ele
precisa para a festa da firma, ou um sorteador de números
da Mega-sena. Ali, a variedade de conteúdos é meio des-
concertante. Enquanto um blogueiro comenta uma nova
tecnologia, outro discorre sobre a importância da psico-
logia para a escolha do nome do bebê. "Criamos o blog
justamente para conhecer melhor nosso público", diz Lo-
redane Feltrin, gerente de produtos e soluções da Micro-
soft. Ela foi uma das coordenadoras do projeto Ócio 2007.

A empresa de Bill Gates mantém-se vigilante. No
primeiro semestre deste ano, uma equipe de funcioná-
rios foi designada para vasculhar a rede em busca dos
blogueiros mais influentes da área de tecnologia. Os ras-
treadores virtuais detectaram um time de 15 líderes cujas
opiniões repercutem com mais força. No final de agosto,
esse grupo foi levado para um encontro na sede paulis-
ta da Microsoft, na Zona Sul de São Paulo. Durante três
horas, eles foram apresentados a uma série de produtos
em desenvolvimento e tiveram a oportunidade de co-
nhecer o presidente da empresa no Brasil, Michel Levy.

Um dos participan-
tes foi o tecnólogo Alexan-
dre Fugita, 31 anos, dono
do Techbits, um dos blogs
mais comentados do uni-
verso tecnológico. "Foi um
evento de aproximação",
diz Fugita, que recente-
mente foi convidado pelo
Yahoo! para participar de
outro encontro desse tipo.

"Sei que sou um cara influente. É por isso que as empresas
estão me procurando." Fugita dedica-se em tempo integral
ao blog. Embora não tenha formação em comunicação, seu
discurso lembra as regras básicas do bom jornalismo: "Ja-
mais vou ceder a pressões ou colocar urna notícia positiva
a pedido de uma empresa. Eu perderia a credibilidade".

MONITORAR PARA SOBREVIVER
Monitorar o que dizem sobre sua marca se tornou

uma arma de sobrevivência. Não foi por outra razão que a
fabricante de cosméticos O Boticário contratou a agência
E.life para mapear os comentários da rede. "Percebemos
que o boca-a-boca virtual é decisivo", diz Ana Júlia Baumel,
coordenadora de relacionamento com o cliente. "Antes, o
consumidor falava sobre o produto para 10 ou 15 pessoas, no
máximo, durante o chá da tarde. Na internet, a repercussão
de um comentário é brutal." Isso pôde ser comprovado por
um estudo realizado pela própria E.life. Segundo o levanta-
mento, um comentário feito por meios convencionais (carta,
telefone, jornais, no Procon ou até com os amigos) atinge
em média 30 pessoas. Essa mesma observação, na inter-
net, chega a 120 usuários. Se a manifestação for negativa, o
impacto é ainda maior: pode reverberar para até 250 inter-
nautas. Todos os dias, a E.life manda para O Boticário um
relatório com cerca de dez comentários que encontrou nos
60 sites que monitora - entre eles, Orkut, blogs, fotoblogs, fó-
runs, sites de compartilhamento, MySpace e sites de vídeos.
Alguns consumidores são procurados pela empresa, como
a publicitária Patrícia Müller, de 35 anos. Ela propôs em seu
blog o relançamento de uma linha que só foi vendida no Dia
dos Namorados. A proposta agradou e O Boticário estuda
acatá-la. Monitorar o que a web anda dizendo, aliás, come-
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çou a fazer parte da rotina
de muitas empresas. A Fiat
separou os blogueiros entre
"lovers", os que são apaixo-
nados pela marca, e "haters",
aqueles que a odeiam. A
Coca-Cola, uma das vítimas
preferidas da fúria virtu-
al, graças obviamente a sua
brutal penetração de mer-
cado, também acompanha
as comunidades que têm o refrigerante como foco.

"A internet deixa marcas, pois as referências, tanto
negativas quanto positivas, permanecem à vista, impe-
dindo que as pessoas esqueçam determinado episódio",
afirma Coutinho, do Ibope. As pegadas de um erro ou acer-
to cometidos ficam expostas graças ao modelo de busca
desenvolvido por empresas como o Google. Para definir
o ranking em que os sites aparecem indicados, seus fun-
dadores criaram uma tecnologia baseada em critérios
matemáticos. A pontuação é atribuída a uma página de
acordo com a quantidade dos links que levam a ela. Com
isso, é possível identificar a página de maior relevância e
colocá-la no topo da lista ao final de uma busca. Esse meca-
nismo estatístico faz com que o Google venha se tornando
um verdadeiro sistema de reputação. A empresa fez uma
besteira? O Google mostra. Enganou o consumidor? Se al-
guém descobrir, o engodo estará espalhado na rede. Uma
expressão que esteja ligada a um fato público pode reme-
ter diretamente à pessoa ou entidade envolvida. Exemplo:
graças à iniciativa de internautas que sabem lidar com as
ferramentas do Google, quem digitar "vergonha nacional"
no site de busca vai ter como primeira resposta a página
do Senado Federal. Esse é o tipo de arma tecnológica e so-
cial que pode ser usada contra - ou a favor - das empresas.

Com a internet, são poucos os segredos que po-
dem ser ocultos. Mas adotar'a transparência que a web
2.0 exige não é simples para companhias acostumadas a
operar de portas fechadas. "Entramos numa era de trans-
parência sem volta", diz Lima, dono do E-life, a agência
que acompanha conteúdos gerados pelo consumidor. "É
preciso superar o medo de as pessoas falarem mal da mar-
ca", afirma John Battele, um dos fundadores da revista

Wired e professor de mídias
digitais da Universidade
de Berkeley, na Califórnia.
"Hoje, o marketing é uma
via de mão dupla. Por isso, é
preciso ter habilidade para
estabelecer uma conversa
com o consumidor". Esse
conceito foi apresentado de
forma ainda mais radical
por Don Tapscott e Anthony

D. Williams, autores do best-seller Wikinomics. Segundo
eles, a empresa não pode esconder nada de seus clientes,
nem sequer o desenvolvimento de produtos, nunca mais.
No livro Corporação Nua, Tapscott vai fundo na idéia: não
existe meia exposição, diz ele. Ou você está nu ou não está.

HUMANIZAÇÃO DAS EMPRESAS
A transparência radical está mudando o modo de

trabalhar de presidentes e principais líderes das compa-
nhias. Antes da web 2.0, a comunicação dos executivos era
feita por comunicados à imprensa e discursos oficiais, co-
locados na rede sem a interferência do consumidor. "Hoje
o que se vê é uma espécie de humanização das empresas",
diz Ricardo Figueira, vice-presidente de criação da Agência
Click, especializada em ações de comunicação e negócios
nos meios digitais. A General Motors, que perdeu recente-
mente o posto de maior fabricante de automóveis do mun-
do, quer mudar o estigma de ser uma empresa impessoal,
imagem que contribuiu para que ela perdesse o coração de
seus consumidores. Desde o ano passado, seus executivos
inserem posts no blog da montadora, que recebe 5 mil visi-
tas por dia. Pelo menos 100 visitantes diários deixam co-
mentários que são preservados, mesmo quando negativos.

Uma das pioneiras na exposição radical foi a Sun
Microsystems, fabricante de computadores americana que
tem uma sólida reputação no mundo da internet. Seu pre-
sidente, Jonathan Schwartz, mantém um blog há três anos
e o utiliza para dialogar com clientes, funcionários, par-
ceiros e investidores. O site é um sucesso, com versão em
dez idiomas e uma audiência diária de 4 mil visitantes. "O
princípio básico de qualquer líder é a capacidade de comu-
nicação", disse Schwartz, em entrevista por e-mail a Época







NEGÓCIOS. Ele cita como
exemplo da interferência de
seus leitores um programa
de inovação que teve de ser
alterado depois que inter-
nautas observaram algu-
mas incongruências. Outro
blog influente no universo
corporativo é o da Boeing.
Randy Tinseth, vice-presi-
dente mundial de marketing
da companhia, é o atual titular do endereço eletrônico que
existe desde janeiro de 2005. Em conversa por telefone com
Época NEGÓCIOS, ele ressaltou a importância do site para
a aproximação com os consumidores. "O interessante de
um blog é que ele tende a se desenvolver sozinho", diz. Se-
gundo ele, não foi feita uma única ação de marketing para
divulgar o endereço. Mesmo assim, na base do boca-a-boca
virtual, tornou-se um sucesso. Pela natureza de seu ramo
de trabalho, que ao mesmo tempo desperta paixão e descon-
fiança, o blog é um caloroso fórum de discussão. "Um dos
posts mais populares que fiz foi sobre o barulho na cabine
dos aviões", afirma o executivo. "O tema estimulou o debate
apaixonado dos leitores e me permitiu conhecê-los melhor."

No Brasil, embora a maioria dos blogs corporativos
esteja restrita às fronteiras da empresa, já existem iniciati-
vas que valorizam a conversa aberta com os consumidores.
Stelleo Tolda, presidente do site de compras Mercado Livre,
faz parte dessa tribo virtual. Há quase um ano e meio, ali-
menta diariamente o MLOG, um blog sobre comércio eletrô-
nico, mundo digital e tendência do mercado virtual. "Antes
do blog, eu tinha a inquietação de não ouvir suficientemente
nossos milhões de usuários", diz. "Agora consigo entender
melhor o que eles pensam." Tolda ainda está tateando num
terreno de certa forma desconhecido, assim como o diretor
de marketing da Fiat, João Ciaco. Este começou a postar faz
seis meses, de forma despretensiosa, mas até hoje não des-
cobriu o balanço ideal entre assuntos corporativos e pesso-
ais. Num dia seus posts discutem um tratado de semiótica.
Noutro, uma viagem para Chicago. Num terceiro, algum
lançamento da Fiat. A idéia é aprender com o processo.

A nova internet está provocando mudanças sem
precedentes no marketing corporativo. A própria Fiat é

exemplo disso. Em agosto,
lançou no país o Punto, que
tem como slogan justamen-
te o conceito em voga nestes
novos tempos: "Você no co-
mando". A montadora não
fornece dados financeiros,
mas informa que 10% do
volume aplicado na divul-
gação do produto destina-se
à internet. Historicamente,

a web costumava ficar com menos de 5% da verba publici-
tária. "Em alguns anos, não muitos, talvez a internet fique
com a metade", diz Ciaco. A Fiat gastou um dinheirão ao de-
senvolver uma tecnologia interativa que permite fazer no
site um test-drive do novo carro e emitir opinião sobre ele.
Ainda não é o mundo Dell, em que o consumidor ajuda a de-
senhar o produto, mas a direção é a mesma, a da interação.

DITADURA DA INFORMAÇÃO
Diante do universo que se abriu com a web 2.0, o

modo de trabalhar das empresas também mudou. Nos
tempos da ditadura da informação, quando a empresa
mais rica empurrava uma maior quantidade de pro-
dutos goela abaixo do consumidor, bastava escolher os
canais certos, contratar o publicitário mais criativo e
oferecer um preço atraente. Um livro inédito no Brasil,
chamado CMO ThoughtLeaders (algo como "O pensamen-
to dos líderes de marketing"), ao qual Época NEGÓCIOS
teve acesso, demonstra esse fenômeno. O livro é resul-
tado de um trabalho de pesquisa feito pela consultoria
Booz Allen, que entrevistou 15 dos profissionais de ma-
rketing mais influentes do mundo. O resultado? Todos
eles anunciam uma nova era, de certa forma ainda des-
conhecida. "No século-21, nos movemos para o diálogo,
em vez de trabalhar de forma impositiva", disse, no livro,
John Hayes, chefe de marketing da American Express.

Profissionais brasileiros confirmam a tendên-
cia. "Não sabemos onde isso vai dar, mas temos certeza
de que precisamos ir juntos", diz Miguei Cui, diretor de
marketing da Claro. Até a estrutura interna das empre-
sas começa a mudar. A Claro designou pessoas para mo-
nitorar salas de bate-papo, fóruns de discussão e outros





ambientes colaborativos. A experiência já ensinou que
ali há um sismógrafo importante para a imagem da
empresa, além de uma fonte potencial de boas idéias.

O Brasil oferece um campo de provas único para os
experimentos digitais. Embora detenha uma fração mo-
desta do PIB mundial, é um dos recordistas no uso de sites
colaborativos e de relacionamento. Dos 55 milhões de usuá-
rios do Orkut, 54% estão no Brasil. A Wikipedia, enciclo-
pédia que se converteu no grande fenômeno colaborativo
dos últimos anos, é o 14° site mais acessado do Brasil, com
um total de 2,4 milhões de usuários residenciais. Segun-
do a Booz Allen, em nenhuma outra nação a taxa de visita
a sites de relacionamento é tão elevada: 76% dos internau-
tas brasileiros acessam esses endereços eletrônicos, contra
71% dos americanos e 41% dos ingleses. O Brasil também é
o país com o maior tempo médio de navegação residencial
do mundo. Segundo o Ibope/NetRatings, os 18 milhões
de brasileiros com acesso à rede em casa - no total são 36
milhões, considerando também acesso no trabalho e em
outros locais - passam em média 23h30min por mês co-
nectados à web, mais do que americanos e europeus. "Pou-
cos têm acesso, mas quem tem usa muito e são eles que co-
mandam o consumo de bens sofisticados", diz Coutinho.

Intrigada com esses indicadores, a Microsoft enco-
mendou em 2005 uma pesquisa de campo para a antropó-
loga dinamarquesa Anne Kirah. Ela veio ao Brasil ouvir os
internautas e concluiu que uma das explicações para a hi-
pertrofia da rede é a violência dos grandes centros urbanos.
Temerosas, as pessoas ficam mais tempo em casa e acabam
usando a internet como forma de lazer. A teoria está alinha-
da com a corrente de sociólogos que acreditam que a vida
moderna estimula o enclausuramento. O estudo da Micro-
soft também traz explicações culturais. Segundo Anne, nos
Estados Unidos as pessoas são capazes de ver a si mesmas
como indivíduos. No Brasil, isso é mais difícil. Os brasileiros
se reconhecem apenas como parte de uma comunidade. Cou-
tinho, do Ibope, credita a força de sedução da web também à
perda de credibilidade das instituições. "Há um déficit de le-
aldade muito grande", diz ele. Na lógica do usuário da inter-
net, o mundo real é um lugar de desconfiança, onde seu po-
der de fogo enquanto cidadão é diminuto. Na web é diferente.
Ali o internauta manda. O consumidor, finalmente, é o rei. m
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Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 8, p. 96-114, out. 2007.




