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A Coca-Cola, por exemplo, tem uma página para a Sprite e o jogo Sprite Sips, que permite aos 
usuários jogar com personagem animados. 
    
Dependendo de sua idade e memória, a semana que passou foi de acontecimentos 
radicalmente novos ou reiteradamente antigos no mercado de publicidade. Para Mark 
Zuckerberg, 23 anos, chefe da rede de relacionamentos Facebook, vale o primeiro caso. No dia 
6, ele anunciou a cerca de 250 executivos do mundo da publicidade, a maioria de meia-idade, 
que o Facebook oferecia-lhes um novo negócio. "Nos últimos cem anos, a mídia foi empurrada 
às pessoas", afirmou. "Agora os marqueteiros serão parte da conversa". Usando a nova 
abordagem de sua empresa, argumentou, os anunciantes poderão aproveitar as "ações de 
relacionamento social" dos usuários, valendo-se do fato de que "pessoas influenciam pessoas". 
 
A linguagem de Zuckerberg é similar à de Paul Lazarsfeld e Elihu Katz no livro "Os Meios de 
Comunicação Coletiva e a Influência Pessoal", um clássico dos estudos de mídia de 1955. Na 
obra, argumentaram que os marqueteiros não transmitem apenas mensagens para uma 
audiência de massa passiva, mas almejam pessoas determinadas, os chamados de "líderes de 
opinião". Essas pessoas, então, disseminam, confirmando ou negando, as mensagens dos 
anunciantes para sua rede de relacionamentos, no boca a boca, com seus exemplos pessoais. 
 
Lazarsfeld e Katz, é claro, presumiram que a maioria dessas conversas e suas mensagens 
implícitas de marketing seria inaudível. Foi apenas nos anos 90, com a ascensão da internet, 
que se tornou concebível, pela primeira vez, que as firmas poderiam bisbilhotar essas 
conversas. Portanto, a tese central de "O Manifesto da Economia Digital: O Fim dos Negócios 
Como nós Conhecemos", escrito em 1999, era a de que "mercados são conversas" que a 
internet pode tornar transparentes. 
 
A idéia básica de Zucerkberg, portanto, está longe de ser nova. Randall Rothenberg, chefe da 
associação setorial Interactive Advertising Bureau, no entanto, diz que os anúncios do 
Facebook nesta semana e de seu rival de maior escala, MySpace, que possui sistema similar 
de anúncios, poderiam representar um grande passo à frente no marketing "conversacional". 
Se novas tecnologias que sejam explicitamente baseadas em interações sociais comprovarem 
ser eficientes, ele acredita que isso poderia levar a publicidade na internet para sua quarta 
fase. 
 
Nos últimos dez anos, a internet produziu três categorias de publicidade comprovadas. A 
primeira foi a de anúncios tradicionais, geralmente caixas retangulares com animações gráficas 
e, agora, até vídeos, exibidos em páginas na internet. Atualmente, representam 32% da 
receita com publicidade na web. A seguir, vieram os anúncios classificados. A terceira e, agora, 
maior categoria, é a publicidade relacionada a buscas, com 41% do total. 
 
Juntas, essas três categorias já estão transformando negócios e setores. Nessa semana, a 
IAC/InterActiveCorp., um conglomerado da internet que vem enfrentando problemas, informou 
que se desmembraria em cinco empresas, principalmente para que seus sites centrados em 
publicidade possam ser avaliados separadamente dos especializados em varejo, crédito e 
venda de entradas. Paralelamente, as autoridades antitruste dos Estados Unidos e Europa 
avaliam a aquisição da DoubleClick, uma grande empresa de anúncios tradicionais na internet, 
pelo Google, em reação aos receios de que o site de buscas possa tornar-se dominante nessa 
categoria, assim como já o é na de anúncios ligados a buscas. Parece improvável, contudo, 
que a operação seja vetada. 
 
Do ponto de vista dos marqueteiros, essas categorias de anúncios on-line já representam 
inovações. Com as buscas na internet, eles agora podem almejar os consumidores que 
mostram interesse em determinado produto ou serviço e pagar apenas quando o consumidor 
reagir, clicando na publicidade. Com os anúncios tradicionais on-line, eles podem acompanhar 
e mensurar como seus anúncios são vistos e até que ponto o consumidor presta atenção neles 
(se aciona o som de um vídeo, por exemplo), como nunca poderiam fazer com os anúncios de 



TV. Agora, têm ao alcance o "santo graal": poder observar e até participar das conversas dos 
consumidores. 
 
O primeiro passo para que as marcas conversem com os consumidores é criar páginas nas 
redes de relacionamento e, então, aceitar as "solicitações de amigos". No MySpace, as marcas 
vêm fazendo isso há algum tempo. O estúdio de Hollywood Warner Bros, por exemplo, criou 
uma página no MySpace para o filme "300". Amealhou cerca de 200 mil "amigos", que 
assistiram aos trailers, elogiaram o filme antes do lançamento e fizeram contagem regressiva 
pelo lançamento em DVD. 
 
O Facebook também passou a permitir na semana passada que marcas criassem suas páginas 
específicas. A Coca-Cola, por exemplo, tem uma página para a Sprite e o jogo "Sprite Sips", 
que permite aos usuários jogar com um pequeno personagem animado em suas próprias 
páginas. O Facebook faz disso um "ato sociável", informando automaticamente os amigos do 
jogador, por meio de pequenos alertas de texto. Portanto, pelo menos em teoria, a 
"experiência" Sprite pode viajar por todo um grupo de pessoas, exatamente como Lazarsfeld e 
Kataz outrora descreveram quando o mundo ainda era desconectado. 
 
Em muitos casos, os usuários do Facebook também podem participar das páginas de marcas, 
adicionando avaliações, fotos e comentários, assim como fazem nas páginas de seus amigos. 
Cada uma dessas ações é uma faca de dois gumes, já que podem tanto criticar como elogiar 
uma marca. 
 
O Facebook planeja até monitorar e usar essas ações além de seu próprio site, inserindo-as 
em um contexto social. Se, por exemplo, um usuário do Facebook fizer uma compra no site de 
entradas de cinema Fandango, essa informação é mostrada no alerta de texto de seus amigos, 
que podem decidir fazer o mesmo. Se ele compra uma camisa ou livro em outro site, essa 
recomendação implícita também aparece para os amigos. 
 
Há céticos aos montes. Algumas pessoas podem achar isso assustador, então o Facebook 
permitirá que optem por compartilhar ou não suas informações. Outra possível preocupação é 
que a informação analítica passada aos anunciantes seja de baixa qualidade, pois muito do que 
as pessoas colocam em seus perfis é inventado ou desatualizado. Chris DeWolfe, chefe do 
MySpace, reage dizendo que suas pesquisas mostram que 98% dos usuários do site nos EUA 
informam corretamente onde moram. E que tendem a informar rapidamente mudanças 
importantes em suas vidas, como quando estão namorando. Isso representa grandes 
oportunidades de marketing. 
 
Outro problema, diz Paul Martino, empresário que criou o Tribe, uma das primeiras redes 
sociais na internet, é que as conexões entre as pessoas em tais redes (chamadas de "gráficos 
sociais") também não são de grande qualidade. Como poucas pessoas rejeitam amigos antigos 
ou novos pedidos de amizade de pessoas que conhecem casualmente, "os gráficos sociais 
resultam em interferências em todos os casos", diz. Caso ele esteja correto, as campanhas 
publicitárias em redes sociais se limitarão a aglomerados de coisas banais de grupos pessoas 
cada vez mais aleatórias, em vez de se tornarem a próxima grande novidade na publicidade. 
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