
Nas ondas do
consumidor 2.0
Com a evolução da web surgem novas formas de
anunciar, de fazer negócios e de encarar o público, que
agora também colabora no conteúdo.

Mudanças profundas na maneira
como hoje nós usamos a internet
estão em curso. Crescem a cada

dia - e também ganham cada vez mais
importância - os sites produzidos pelos
próprios usuários. Qualquer pessoa pode
colocar um vídeo no YouTube, ajudar a
produzir a enciclopédia online Wikipedia ou
se associar a uma comunidade no Orkut
que discute um assunto de interesse, ou
que, por exemplo, odeia determinada
empresa. Um dos pilares dessa nova era da
internet, batizada de web 2.0, é justamente
o caráter colaborativo onde cada um, ao
mesmo tempo em que é o usuário da rede,
também é o seu construtor.

Foi-se o tempo também em que
software era algo comprado e instalado
na máquina. Hoje, programas dos mais
diversos tipos estão na rede e em rede.
Isto quer dizer que se o usuário edita um
texto ou uma apresentação, este arquivo
pode ser acessado e modificado por
qualquer pessoa em qualquer lugar do
mundo, mediante uma senha, claro.
Mandar um arquivo anexo por e-mail, não
tenha dúvida, está na primeira geração
da internet. Hoje, esta rede é a
plataforma, o sistema operacional e o
software. Desta forma, os programas
estão vivos, em constante evolução,
melhorando através da colaboração
dos usuários.

"É como se a rede fosse um
gigantesco sistema operacional.
Software é algo que você faz na
rede, pela rede e com a rede.
Em um modelo em que
usuários colaboram com a
construção de um sistema, a
web se transforma em uma
plataforma global de
desenvolvimento de software",
definiu Abel Reis, vice-
presidente da agência Click,
durante a Conferência Web 2.0,
promovida pelas revistas
TELETIME, TI Inside e Tela

Viva, no final de fevereiro, em São Paulo.
No momento em que cerca de um

bilhão de pessoas têm acesso à internet
no mundo e a web se transforma em um
ambiente colaborativo e aberto, os

anunciantes e as agências
de publicidade têm um
novo desafio: como inserir
as suas marcas na vida
desses usuários? Na
opinião do diretor de
criação da TV1, Gustavo

Donda, um dos motivos para a web 2.0
ser um desafio para as marcas é o fato
de o consumidor de conteúdo ser
também produtor neste ambiente. "O
consumidor 2.0 controla a relação dele
com as marcas", diz,

Donda também cita a quantidade de
informação, conteúdo e entretenimento
ilimitados, e a relação de igualdade que os
veículos de comunicação tradicionais e os
blogs têm perante um jovem de 16 anos
cujo amadurecimento ocorre
paralelamente ao desse tipo de ambiente.
Diante desse panorama, Donda alerta que
não é mais possível "esconder-se" das
transformações. "As marcas estão em
pânico, não sabem onde se esconder. É
necessário usar essas mudanças da
melhor forma possível, pois quem ficar em
trincheiras será atingido por uma bomba
na cabeça", afirma.
O publicitário cita exemplos de mudanças
que aconteceram na web e que podem
servir de parâmetro para transformar as
marcas de hoje em "marcas 2.0". É o
caso dos blogs, que se tornaram porta-
vozes de empresas e de funcionários; a
idéia de colaboração; a otimização dos
sistemas de busca; as vantagens do peer-
to-peer, que possibilitam que cada cliente
seja um servidor de conteúdo; serviços
com foco nos anseios dos consumidores,
e não no que a empresa gostaria de
vender; a centralização transformada em
pulverização, na qual os donos das
marcas querem que elas estejam em
todos os sites; etc.

Donda lembra ainda que no quesito
rede social as empresas sempre buscaram
transparência para as suas campanhas,
mas hoje essas empresas estão "nuas". Ele
cita as comunidades do Orkut montadas
especificamente para falar mal de
determinadas empresas. "Não se pode
controlar esse tipo de comentário, mas as
marcas podem transformar isso em um
termômetro para avaliar a opinião do público
e implantar melhorias", conclui.

Nanoaudiências
Trata-se do microuniverso de

espectadores que cada blog tem.
Aparentemente, não seria relevante para
uma companhia atingir esse público. No
entanto, como o universo de blogs é

"AS MARCAS ESTÃO EM PÂNICO, NÃO SABEM
ONDE SE ESCONDER... QUEM FICAR EM
TRINCHEIRAS SERÁ ATINGIDO POR UMA
BOMBA NA CABEÇA."
Gustavo Donda, da TV1
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enorme, esse conjunto de
"nanoaudiências" forma uma
massa que pode até ser
maior que os grandes
concentradores de usuários,
como os portais, conceito
conhecido como long tail.
"É um enorme desafio atingir
essa granularidade de
audiências", diz Reis, da agência
Click. "Não se sabe onde está o
par de olhos do seu consumidor.
Web 2.0 é uma série de
aplicações que propiciam e
potencializam a formação de
redes sociais digitais."

"QUEM TRABALHA COM CONTEÚDO CAMINHA
PARA TORNAR-SE UM APICULTOR. NÃO HAVERÁ
MAIS 'CONTEUDISTAS', O GROSSO DO CONTEÚDO
SERÁ POSTADO PELOS USUÁRIOS."
Carlos Nepomuceno, da UFF

servir de canal de
comunicação com os
diretores de TI de outras
companhias sejam eles
clientes ou não, interessados
em conhecer o
posicionamento da empresa

sobre determinado assunto e trocar
informações. "Quando algum executivo
quer saber o que a Intel pensa sobre
segurança, sobre um aspecto de
determinada tecnologia, ele encontra essa
informação no blog", diz Dave Gonzales,
gerente de marketing para a América
Latina da Intel.

Conteúdo
A companhia também tem uma solução

de vídeo corporativo, fornecida pela
produtora Take5, para comunicação interna
e com os distribuidores localizados em
diversos pontos do País. Inicialmente foi
criado o "Intel Canal Cast", serviço que
oferece vídeos semanais com informações
técnicas e comerciais para os distribuidores.

Depois, a solução evoluiu para a versão 2.0,
pela qual o usuário pode inserir comentários
sobre os vídeos.

"Quem trabalha com conteúdo
caminha para se tornar um apicultor, isto é,
aquele que cuida para que a comunidade
de abelhas produza bom mel", compara o
coordenador do ICQ (Instituto de
Inteligência Coletiva) e professor da
Universidade Federal Fluminense, Carlos
Nepomuceno. Ele foi enfático ao declarar
que os negócios da internet que não
visualizarem a colaboração entre
comunidades "tendem a afundar no rio
Tietê". "Não haverá mais 'conteudistas', o
grosso do conteúdo será postado pelos
usuários", afirmou. Para ele, a função do
gestor de conteúdo será apenas a de
organizar essa massa de informações.
O diferencial do Brasil comparado a outros
países é o recorde de usuários de
comunidades como o Orkut e similares.
"Esse diferencial pode ser usado a nosso
favor, com a organização de ferramentas e
portais, inclusive governamentais, que O

Confusão no Tribunal
O caso Cicarelli - em que o vídeo da modelo com seu namorado em
uma praia espanhola foi indiscriminadamente difundido por meio do
YouTube - despertou questões jurídicas sobre a responsabilidade do
provedor primário da informação, do provedor de serviços e dos
usuários. Além disto, desnudou o despreparo da Justiça brasileira, que
deu ordens contraditórias e confundiu as empresas que detêm o
backbone internacional.
"Houve clara violação de direitos de imagem e privacidade que são
tratadas pela legislação atual", disse Dirceu Santa Rosa, da Veirano
Advogados, durante a 1a Conferência Web 2.0, em São Paulo.
Segundo o advogado, as leis brasileiras de propriedade
intelectual não estão adequadas à web 2.0, que é
colaboratíva e faz uso de conteúdos de terceiros: "Existe
distribuição livre e legítima, assim como distribuição de
conteúdo não regulamentado ou regulamentado por direito
autoral. É necessário que os provedores sejam cuidadosos
com usos ilícitos e que os sites ofereçam aos seus usuários
regras claras de segurança e privacidade". No fenômeno dos
blogs e de sites de relacionamento, como o Orkut, por
exemplo, a liberdade de expressão é garantida pela
Constituição Federal, mas não o anonimato. "Comunicações
ofensivas podem gerar responsabilidade civil e criminal",
disse Rosa. E a cópia indevida, ou não reconhecida, pode
violar o direito autoral de terceiros. "É importante que os
b/ogueiros saibam que serão responsabilizados sobre
comentários de terceiros em seus blogs, segundo a atual

legislação brasileira", advertiu o advogado.
Para Rosa, a legislação do Direito Autoral não está tão defasada em
relação às novas tecnologias. "O artigo 46 da Lei 9610/98 de Direito
Autoral já contempla, com poucas alterações, os novos meios de
distribuição de conteúdo", afirmou o advogado.
As novas mídias impõem avanços no licenciamento da propriedade
intelectual. "Hoje se estuda como o direito autoral pode descriminalizar o
download, além da busca de uma melhor definição de cópia privada",
disse Rosa. Segundo o advogado, é necessário que os sites tenham
espaços para reclamações e que estas sejam respondidas pelos
provedores, que devem identificar pró-ativamente os problemas.
Segundo o advogado, se o site tiver um termo de uso bem feito, com
regras claras, "evita 90% dos problemas". "Quando o usuário clica no

termo de uso (ou aviso legal do site), dá automaticamente
o aceite daquela politica, o que resguarda o direito do
provedor", completa.

"E IMPORTANTE QUE OS
BLOGUEIROS SAIBAM QUE SERÃO
RESPONSABILIZADOS SOBRE
COMENTÁRIOS DE TERCEIROS EM
SEUS BLOGS, SEGUNDO A ATUAL
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA."
Dirceu Santa Rosa, da Veirano Advogados
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Cresce entre as empresas a criação dos
blogs corporativos. Reis destaca o caso da
Coca-Cola. Foi criado o Coke Ring, uma
espécie de concurso permanente de blogs.
Os blogueiros se inscrevem em anéis
temáticos, como esporte, cinema, música
etc., e a rede escolhe o melhor blog
daquela categoria, a cada 15 dias. Os anéis
são gerenciados por um editor escolhido
pela própria rede, que é responsável por
zelar pelo cumprimento do termo de
conduta que cada um assina ao entrar no
concurso. Esta iniciativa é que alavanca a
marca nas nanoaudiências.

Outro caso interessante apresentado
no evento foi o da Intel. A empresa
resolveu criar um blog corporativo para



"NOS ESTAMOS MUNICIANDO CLIENTES
COM SITES QUE SÃO VERDADEIROS

CATÁLOGOS ANTIQUADOS... NÃO ENTENDEMOS
DIREITO COMO É ESSA MÍDIA."

Caio Túlio Costa, do ÍG

possam difundir e trabalhar informações",
destacou Nepomuceno. Para ele, os blogs
e as comunidades serão ambientes para
troca de conhecimento tanto nas empresas
quanto fora delas: "Os países deveriam
incorporar em seus planejamentos
estruturas de redes entre seus cidadãos
para competir no mundo plugado."

Mobilidade
De olho na tendência colaborativa da

internet, a Vivo está elaborando um modelo
de remuneração para os usuários que
quiserem criar e postar conteúdos no Vivo
Play 3G, Da base total de 30 milhões de
clientes da operadora, 1,7 milhão de
aparelhos estão aptos a usar o serviço. A
remuneração por revenue share poderá ser
em dinheiro, crédito para assistir a vídeos ou
para celular pré-pago, quando os
conteúdos postados forem acessados pelos
clientes. O modelo deverá estar pronto até o
final do ano, de acordo com o diretor de
produtos e serviços da operadora,
Alexandre Fernandes.

Atualmente, o Vivo Play 3G é alimentado
por parceiros de desenvolvimento da
operadora, com vídeo, TV e música, que
podem ser baixados pela rede CDMA.
Estão disponíveis canais de TV aberta e
vídeos de parceiros como Nickelodeon,
Discovery entre outros, O acesso só é
possível via celular com recurso para
descarga multimídia, disponível em 15
modelos de aparelhos compatíveis com
Vivo Play 3G.

A Vivo também mantém um blog, que
pode ser atualizado pelo celular - o Moblog,
que deverá ter crescimento de 30% em sua
base ativa até o final deste ano. A evolução

pode parecer
pequena diante
do crescimento
acelerado a
partir do final
de 2006. O

serviço foi lançado em agosto
de 2005 e atingiu 100 mil
bloggers em outubro de
2006; em dezembro já
somavam 200 mil. Hoje, são
230 mil bloggers, dos quais
38% incluem uma nova
publicação de foto ou informação ao menos
uma vez por semana.

Além disso, são criados 510 novos
blogs por dia. Acontece que a cada 75
dias, em média, a operadora faz a limpeza
da base, retirando os usuários inativos.
Este prazo será reduzido, eliminando-se
mais rapidamente os inativos. Desta forma
cairá o número de bloggers, dando a
impressão de que o crescimento é menor,
explica a gerente de produto sênior da
Vivo, Joana Moser. O potencial de
crescimento do serviço, entretanto, é
grande, pois pode ser adotado pelos 6
milhões de usuários que enviam foto
torpedo pela rede da tele. Os usuários
estão concentrados em São Paulo, Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro. A maioria
está na faixa de 18 a 23 anos, diz Joana.

Qualquer aparelho com recurso de
SMS, MMS e WAP pode acessar o
Moblog, o que garante um público que
muitas vezes não tem outro tipo de acesso
digital. O usuário pode publicar e editar o
serviço via WAP. Segundo o diretor de
produtos e serviços da Vivo, Alexandre
Fernandes, entre as fotos postadas, 64%
são enviadas via MMS e o restante por
internet. No caso de textos, 58% são
torpedos SMS, 40% por WAP e 2% via
MMS. Apesar de ser abastecido via celular,
o serviço também pode ser acessado pela
internet. A operadora promete novidades
para os próximos meses. Entre elas
possivelmente um recurso para restringir o
acesso à página do usuário. Atualmente,
qualquer visitante pode acessar as
informações e imagens, sendo que o dono
da página pode apenas bloquear a inclusão

AVIVO ESTA ELABORANDO UM MODELO
DE REMUNERAÇÃO PARA OS USUÁRIOS
QUE QUISEREM CRIAR E POSTAR
CONTEÚDOS.
Alexandre Fernandes, da Vivo

de comentário, se desejar.
Adriana Grineberg,

responsável pela publicidade do
Google, mostrou como a
internet já influencia na decisão
de compra das pessoas. "Hoje,
quando alguém vai comprar um
carro, chega à loja sabendo
todas as características do
modelo escolhido e também dos
concorrentes", diz ela. O modelo
de publicidade na internet que
tem crescido nos sites de busca
são os links patrocinados - o link
do anunciante é exposto de

acordo com a palavra-chave inserida pelo
usuário. Neste modelo, o resultado é
medido pelo número de pessoas que
cucaram no link, diferentemente do modelo
de audiência das mídias tradicionais.

"Ainda recebo briefings com pedidos para
atingir o público masculino, de 20 a 30 anos.
Isto mostra que muitas pessoas não
entendem como é esse tipo de anúncio. Não
dá para continuar usando os conceitos
antigos". Além disto, esse é um formato que
atinge em cheio o público nas
nanoaudiências, já que o link aparece para as
buscas de determinadas palavras-chaves.

Os portais de conteúdo estudam as
maneiras de incorporar as ferramentas de
web 2.0 para não ficarem para trás.
Cada portal tem, por exemplo, um
conjunto de blogs hospedados, que
ajudam a formar o seu conteúdo. O ÍG, por
exemplo, permite que os usuários
cadastrados postem comentários sobre as
notícias. E assim, gradativamente, os
portais vão se adaptando.

Como as ferramentas dessa segunda
geração da internet poderiam incrementar a
venda de publicidade? A conclusão de
executivos ligados ao assunto é que ainda
há muita resistência por parte dos
anunciantes em aceitarem iniciativas
inovadoras, resistência das agências em
apostar em formatos cujo retorno não é
garantido e até em sites que não oferecem
oportunidade para inovação. "Nós estamos
municiando clientes com sites que são
verdadeiros catálogos antiquados.
Anunciantes e agências estão transpondo o
que existe no papel para a internet. Não
entendemos direito como é essa mídia
(trazida pela web 2.0)", admitiu Caio Túlio
Costa, presidente do ÍG.

(Leia mais sobre conteúdo às páginas 10 e 35)
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