
tire o mouse pela janela
quem não faz ou fez parte
de alguma rede social. O
fenômeno mundial que faz
com que o MySpace tenha
360 milhões de usuários ou

algo como um em cada quatro internautas
do mundo com páginas em seus
servidores chama a atenção das
corporações que mais e mais buscam
pesquisar, entender e, se possível,
participar das "conversas" travadas pelos
usuários nas listas de discussão e
interesse, mas também cogitar a
montagem de uma rede social própria,
como já fizeram Nestlé, Pepsi e 3M.

No Brasil, aliás, o Orkut se tornou o
Bombril das redes sociais. Não, nãc
estamos falando que o site de
relacionamento tem as mil e uma utilidades
apregoadas pela marca e sim sobre o fato
de que a palavra Orkut virou sinônimo de
rede social - corno o Bombril, que de uma
marca de lã de aço virou a própria
designação do produto. Essa idéia, no
entanto, é limitante, já que a rede criada
nos prédios do Google é difundida em
larga escala apenas no Brasil, na índia e
em outros países menos votados, e ainda
mais pelos parcos recursos se comparada
a outras redes.

No mundo, existe hoje um sem
número de sites de relacionamento ou
redes sociais e a especialização é
tremenda. Desde aqueles de caráter
executivo ou que conecta universitários e
cientistas até os pessoais e voltados para
a música - caso do MySpace. O sucesso
faz com que as corporações comecem a
perceber as possibilidades das redes
sociais, como estímulo de marcas,
consumo e de relacionamento com o
consumidor/usuário (veja ainda o Box: Na
sala de aula).

"A discussão está em pauta em
muitas empresas, mas ainda estamos na
fase do "achismo". Depois do
investimento apressado no Second Life,

que foi como a bolha da web, as
companhias estão um pouco reticentes.
Existem alguns projetos interessantes lá
fora como a Pepsi, Nestfé, Kodak e
Unilever e aqui acho que temos apenas a
3M", aponta Gil Giardelli, consultor e vice-
presidente da Adrenax. Ele afirma que a
rede social não traz resultados rápidos e
que teme que ocorra o mesmo que
aconteceu com os projetos de Intranet no
Brasil. "Existiu um modismo, de fazer sem
saber como, com muito software e pouco
peopleware. Ficaram poucos projetos
realmente bons", completa.

Os objetivos
A montagem de projetos locais,

mesmo que já povoando as cabeças

executivas, na prática é algo incipiente.
"Estamos na fase do estudo mesmo, Há
alguns anos uma cervejaria montou uma
rede social, porém não foi para frente.
Tivemos alguns clientes que queriam
montar, mas ficaram um pouco receosos
com a exposição da marca", revela Lia
Alves, gestora do departamento digital da
agência Longplay, do Grupo Newcomm,
Para ela, um projeto de rede social
corporativa depende muito da estratégia
da companhia, "acredito que é possível
começar com algo mais promocional e
depois evoluir para um perfil mais
colaboraíivo".

Mas quais os objetivos que um projeto
de rede social corporativo deve ter em seu
escopo? "O primeiro é ampliar o contato
com o seu público, expandir a fronteira, e
mensurar se o contato gera venda ou
brand, ou algo misto. Mas o que impele o
cliente é ficar mais próximo do seu público
mesmo", admite Jeff Paiva, gerente de
social media da Agência Click.
Especialmente as empresas que possuem
um SAC muito acessado, podem fazer uso
de algo como um SAC 2.0 ou 3,0, com
pessoas revisando os problemas e
soluções até mesmo de forma
independente da companhia diretamente
na rede social.

Giardelli aponta que as empresas que
visem a abertura de comunicação com os
clientes são fortes candidatas. No entanto,
ele lembra, existem riscos na montagem
de uma rede social. "É como um ser vivo,
não tem como controlar totalmente, ele
pode se tornar algo que ninguém pensou.
Porém, acho mais interessante que intervir
em outras redes sociais, ao montar uma
rede sua, a empresa consegue humanizar
e rejuvenescer a marca", argumenta, ao
citar corno potenciais "clientes" os setores
de varejo, montadoras de automóveis,
telcos e fabricantes de celulares.

Como falamos no início, o mercado
brasileiro corre alguns riscos de
deformação, ainda mais quando tem corno
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única ou principal referência de rede social
o Orkut. "Ele não é mais uma marca por
aqui, virou categoria, é algo como um
Band-Aid, Gillete ou Bombril. Muitos
executivos falam que queriam um Orkut e
não sabem que ele é muito simples e faz
sucesso apenas no Brasil. Somente agora
é que eles estão abrindo a API para que o
usuário brinque com a sua página, por
exemplo. Se você comparar com o
Facebook ou o MySpace, o Orkut é um
fusquinha", compara Paiva, que se apressa
em dizer que os clientes da Click possuem
uma visão mais ampla do mercado. E cita
o próprio site da Agência Click como uma
rede social, no qual existem diversas
comunidades com espaços de discussão.

A montagem
Se visto corporativamente, com olhos

de quem quer fazer algo que seduza seus
consumidores ou a sua comunidade, o
Orkut realmente parece algo como uma
rede social 1.0. Giardelli, por exemplo, cita
o Ning como uma social media que pode
servir corno um bom exemplo conceituai,
"já disseram lá fora que eles vão mudar a
web como a estrada de ferro mudou o
fluxo de produtos quando da sua
implementação1'.

O filtro para entender como pode ser
criada uma rede social passa pela análise
do perfil da empresa, seus objetivos e até
mesmo uma análise da marca em outros
projetos de social media e no mercado
web. "Temos na Click urna área específica
para isto, analisamos os dados em cima
de um planejamento estratégico e
recomendamos o que é interessante para
o cliente", explica Paiva.

Como o tema ainda é muito novo,
muitas pequenas agências e consultorias
se advogam como especialistas, o que
deve ser comprovado. Porém já existem
profissionais experimentados, O medo
corporativo faz sentido, ainda mais
quando se corre o risco de ocorrer algo
semelhante ao período da bolha ou mais
recentemente com o hype do Second
Life. "Ele viveu o boom, deu a caída e
agora está começando a voltar como algo
mais sólido. Algumas aplicações são
interessantes, porém o Second Life ou
uma rede social sozinha não é nada.
É preciso que o projeto esteja dentro de
um plano de mídia bem montado",
aponta Paiva.

Mas quanto tempo é necessário para a
montagem de um projeto de rede social,
desde a análise até o seu lançamento? O
timing pode evoluir de dois até seis meses,
de acordo com a complexidade da marca e

dos investimentos. "Pode chegar a quatro
ou seis meses, que é muito. Mas é preciso
entender a fundo a estratégia do negócio,
fazer pesquisas de consumidor, montar a
estratégia e formatar o projeto pensando
em todas as demandas - desde aplicativos,
a filtros e moderação. E sempre trabalhando
junto com o cliente'', garante Lia.

Timing é tudo
Já Paiva, da Click, simplifica o tempo-

base em dois meses, um dedicado à
analise e outro a montagem do projeto,
"Realmente, não se pode demorar muito.
Primeiro, recomendo a montagem de uma
lista de discussão interna com várias áreas
da empresa, para se saber quem está
engajado. Isso impede a repetição de erros

odeio...", algo que pode se reproduzir em
alguma escala no site próprio. Como
mediar isto é urna grande dúvida do
mercado. Entre os especialistas, a visão
é que a moderação precisa ser bem soft,
caso contrário a comunidade se afasta e
vira mesmo inimiga da marca. A empresa
precisa deixar as pessoas falarem, e a
partir do momento que acontece um
comentário fora do padrão, o mediador
deve entrar em contato com a pessoa. O
mediador precisa ser um educador, "O
processo de convivência digital passa
pelo sentido de saber que você ou a
empresa não tem razão todo o tempo'1,
alerta Paiva.

E qual o futuro, teremos uma
avalanche de redes sociais corporativas

de outros investimentos que se tornaram
modismo. O primeiro objetivo é gerar lucro,
marca é bom, mas não é tudo, e lucrar
não exatamente em valores, e sim em
ações como redução de chamadas no
call-center", enumera Giardelli,

O grande pavor de muitas empresas
nas redes sociais é quando os clientes
criam as famosas comunidades: "eu

tentando seduzir seus clientes/usuários
ou não passa de algo que precisa ser
estudado a partir do que já existe? Para
Lia, da Longplay, veremos os primeiros
projetos locais ainda este ano, no
segundo semestre. "Especialmente
empresas voltadas para educação e,
talvez, aquelas ligadas ao consumo com
um mote promocional", completa.
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