


À Internet é a maior das redes sociais jamais vista. O que se
convencionou ultimamente chamar de "rede social" é, na
verdade, apenas um pedaço dela. Estamos falando das fer-
ramentas da Web 2.0, que permitem a organização de dados
sociais e redes de relacionamento diretamente administra-
dos pelas pessoas, usando recursos que até pouco tempo só
estavam disponíveis para pessoas com conhecimentos de
programação. Pequenos aplicativos podem se instalados
em módulos, cada um com uma função diferente (busca,
agenda, área para fotos, vídeos, wikis, fóruns, BSS, etc). Isso
anabolizou os grupos, as tribos, os nichos e foi assim que as
redes sociais transformaram-se no maior fenômeno da web
nos últimos anos.
Segundo um estudo da TNS Media, as opiniões das pessoas
nos sites sociais causam um impacto de US$ 2 bilhões nas
vendas de passagens e pacotes turísticos. E 24% das pessoas
que compram carros via Web mudaram de idéia sobre um
determinado automóvel devido aos sites sociais.
Para muitos, essa seria a grande killer aplication da pu-
blicidade online dos próximos anos. Quem pensou assim,
errou na mosca. Pelo menos até agora, os grandes players
desse mercado, como My Space e Facebook, continuam
em busca de um modelo de comunicação comercial que
seja aceito pelos usuários (que odeiam propaganda inva-
dindo seus grupos de contato) c que faça suas contas, mi-
nimamente, fechar,
No Brasil, a Microsoft tem um caso de sucesso com Windo-
ws Live Messenger, que é usado por mais de 31 milhões de
pessoas. A empresa recentemente anunciou novos recur-
sos para os usuários brasileiros. A ferramenta de rede so-
cial do comunicador instantâneo, o Windows Live Spaces
(www.spaces.live.com) apresenta novas caracteristicas.di-
ferenciadas que permitem às pessoas darem continuidade
ao relacionamento já mantido nas conversas diárias, mas
com altos níveis de customização e permissão de acesso. A.
nova geração do Spaces é o primeiro site de relacionamen-
to em português que reúne recursos modernos dentro do
conceito da Web 2.0.
O principal anúncio é uma ferramenta chamada Eventos
(http-//www.eventsJive.com ), pela qual é possível organi-
zar e gerenciar de maneira fácil e simples vários tipos de en-

contros e reuniões. A novidade permite que o usuário cons-
trua um "hotsite" do evento dentro do Spaces, pelo qual pode
convidar, informar, controlar os confirmados e desistentes.
além de postar fotos e textos. Outras novidades envolvem di-
ferentes níveis de permissão de acesso para cada álbum de
foto e envio de links para compartilhamento de imagens,
De acordo com a gerente de marketing do Online Services
Group (OSG) da Microsoft Brasil, Priscyla Alves, o Spaces
oferece aos usuários do Messenger um site de relaciona-
mento totalmente integrado com os recursos do comuni-
cador instantâneo e com os outros serviços da plataforma,
como o Windows Live Hotmail.

A simplicidade para criar uma página pessoal dinâmica e
movimentada tornou as redes sociais um imã para o públi-
co, particularmente o jovem. A funcionalidade c a utilidade
das redes sociais fizeram sua adoção disparar. Os sites so-
ciais nunca estiveram tão sofisticados, mas ainda não con-
seguiram monetizar essa massa crítica de usuários. Vários
modelos comerciais estão sendo testados, mas os resultados
ainda são irregulares. Outros, como o sistema Beacon, de-
senvolvido pelo Facebook, se mostraram fracassos ruidosos
e foram abandonados.
Um problema é que as redes sociais são, em sua maioria,
"comunidades muradas", como condomínios no ciberes-
paço. Brad Stone, do New York Times, escreveu um artigo
em 2007 onde comparava as grandes redes sociais de hoje
à primeira geração de serviços online, como CompuServe.
Prodigy e America Online, que também eram comunidades
fechadas. As redes também pouco se misturam, o que faz
muitas pessoas manterem diversas contas em múltiplos si-
tes sociais: um para relações profissionais, outro para ex-
colegas de escola, outro para esportes, outro para um hobby,
etc. Manter diversas páginas atualizadas consome tempo
demais. Ocorre que a tendência histórica da Internet é der-
rubar portões e muros. A próxima geração de redes sociais
vai começar no instante em que caírem os muros que iso-
lam os sites do restante da Internet,
Segundos informações da eMarketer, no final de 2007, 57%
da população online adulta nos EUA entrou pelo menos
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uma vez por mês em um site social. Entre os adolescentes, 70%
visitam sites sociais pelo menos uma vez por mês.
A pesquisadora da eMarketer Debra Aho Williamson afirma

110 estudo 'Social Network Marketing: Ad Spendíng and Usage'
(Marketing de Redes Sociais: Uso e Investimento Publicitário),
que o crescimento das redes sociais está assegurado pelos pró-

ximos anos. Segundo cia, até 2011, 49% dos adultos e 84% doa
adolescentes nos EUA entrarão pelo menos uma vez em um
site social.
A pesquisa prevê que o investimento publicitário em redes so-

ciais no mundo deve saltar de US$ 1,2 bilhão em 2007 para US$
2,2 bilhões em 2008. O investimento mundial deve chegar a
US$ 4,4 bilhões em 2011. É muito, mas ainda é pouco diante do
tráfego. Nos EUA, a publicidade nos sites sociais deve chegar a
US$ 1,6 bilhão em 2008. Debra disse que Facebook e MySpace
devem atrair mais de 70% desses investimentos nos EUA — c
os dois líderes trabalham ativamente para atrair mais anun-
ciantes para os sites.

A crescente influência dos sites sociais pode ser percebida até
na corrida presidencial dos Estados Unidos (veja matéria nes-

ta edição). Mesmo que ainda não possam ser consideradas um
fator decisivo em um grande processo eleitoral, as redes sociais

estão mostrando seu enorme potencial para gerar discussões
mais sérias, promover a troca de idéias e debates entre pessoas
separadas por longas distâncias, e que têm uma grande diversi-
dade em termos de formação, etnia, religião, renda, etc.
A campanha presidencial nos EUA fez as redes sociais fervilha-
rem com debates políticos, que não haviam se mostrado com

tanta intensidade anteriormente. Além de trocar opiniões sobre
passatempos ou interesses musicais com sua comunidade de
amigos, agora os usuários também estão se informando sobre
suas convicções políticas. Um outro aspecto desse fenômeno
é o surgimento de associações políticas não-partidarias, espe-
cialmente os grupos que encorajam os jovens a se cadastrarem
como eleitores e efetivamente votar nas eleições deste ano.

Muitas empresas estão vendo os sites sociais como unia alter-
nativa para os hotsites e micro-sites de campanhas, uma das
formas já tradicionais de publicidade online. O crescimento
dos sites sociais está levando os anunciantes a perceber que
os usuários podem ser seduzidos por conteúdos interessantes,

como wigdtes, vídeos c músicas (que estampam a marca do
anunciante). Produzidos com cuidado, esses conteúdos aca-
bam sendo distribuídos pelo usuário para seus amigos.
Segundo Carol Kruse, vice-presidente de marketing interativo
da Coca-Cola, o modelo antigo era criar um site e investir pe-

sadamente na sua divulgação. Mas no final de 2007, a marca
Sprite mudou a abordagem. Lançou um personagem animado



chamado Sprite Sips no Facebook, que pode ser personalizado
pelo usuário. Na página do Sprite Sips, os usuários podem
assistir vídeos, ouvir músicas e criar fóruns. Diferente de um
site próprio, a página do Sprite Sips se integra à rede social, o
que faz com que a marca se espalhe para os amigos dos usu-
ários. E também se conecta com a Sprite Yard, a rede social
móvel da marca. Dove, Chase e Verizon também criaram suas
páginas, que são gratuitas para os anuncianles. Os custos de
desenvolvimento são menores — a Coca-Cola dispensou suas
agências tradicionais nesse projeto, trabalhando diretamente
com o Facebook e uma equipe de 5 desenvolvedores em regi-
me de free-lance.
As marcas voltadas para os jovens devem mesmo repensai1 suas
estratégias publicitárias online, levando em conta que o MyS-
pace afirma ter 100 milhões de usuários, e o Facebook outros
50 milhões. O estúdio 20th Ccntury Fox usa o MySpace como
homepage oficial de dezenas de filmes voltados para o público
jovem. O personagcm-título do filme 'John Tucker Must Die',
por exemplo, ganhou um perfil no MySpace criado pela agên-
cia Deep Focus. Além de ver os trailers e baixar wallpapers do
filme, os fãs podiam incluir John Tucker como "amigo". O perfil
era atualizado regularmente, seguindo as ações do personagem
no filme, o que atraiu ainda mais interesse.
Fará anunciantes e agencias que buscam atingir o público jo-
vem, as redes sociais se tornaram uma plataforma que não
pode ser ignorada — mas só vai funcionar se o conteúdo for
relevante e atraente para esse público específico.

Uma percepção do mercado c que a influência das mídias
tradicionais sobre o consumidor está diminuindo, à medida
que as pessoas dedicam mais atenção a uma grande varieda-
de de mídias sociais e novas tecnologias do entretenimento.
E deve ser frisado que essas redes sociais são mais do que
apenas mais um canal para distribuir mensagens comerciais
no mercado.
Grandes empresas estão descobrindo que os sites sociais
são meios muito eficientes em estratégias de marketing,
para compreender melhor sua audiência, e assim conquis-
tá-la. Anunciantes como GM, Microsoft e Intuit já podem
exibir bons resultados com campanhas voltadas para as re-
des sociais.
A consolidação das redes sociais como tendência essencial
da web já completou dois anos, quando blogs e sites de víde-
os e fotos deixaram ser apenas uma curiosidade e se torna-
ram um elemento básico da vida online. Em 2006, a revista
'Time' escolheu 'Você' como Pessoa do Ano, porque essas
novas tecnologias sociais permitem o surgimento de uma
nova democracia digital, onde as comunicações e os talentos
amadores são peças essenciais. No mesmo ano, a 'Adver-
tising Age' também escolheu 'Você' como Agência do Ano.
A publicação argumenta que esta é uma época de grandes
mudanças no modo como as empresas se comunicam com
seus consumidores. Segundo a revista, os líderes mundiais
em marketing reconhecem que é hora de ceder controle, e



de aceitar o falo de que os consumidores estão agora no co-
mando das marcas.
Agora, os anunciantes e agências precisam agir de forma
relevante para não perder seu lugar nesse movimento. A
opinião unânime é que o alcance e a influência das redes
sociais devem continuar crescendo em ritmo acelerado nos
próximos anos.
O sucesso das redes sociais é uma evolução direta da neces-
sidade de comunicação entre pessoas na era digital. No início
da Internet, o e-mail era o principal atrativo para-Conquistar
novos usuários. Hoje, as atividades de comunicação online
representam a grande maioria do tempo gasto na frente do
computador, gerando muito mais interesse do que buscas
ou comércio eletrônico.
O e-mail foi a primeira aplicação prática da Internet para a
maioria das pessoas, e o boca-a-boca causado por ele acele-
rou o crescimento da própria Internet. A idéia de comunica-
ção instantânea com amigos e familiares distantes, por um
preço baixo, foi essencial para a explosão da rede mundial.
Na primeira geração da Internet, os grupos de interesse e fó-
runs da usenet tornavam fácil o contato com outras pessoas
com interesses similares. A Internet libertou as pessoas dos
limites antes impostos pela geografia e contatos pessoais.
Agora, os blogs ampliaram ainda mais essas liberdades. Ser-
viços gratuitos como o Blogger permitem que qualquer pes-
soa armada com os elementos mais básicos da Internet possa
publicar seus pensamentos e idéias, com alcance mundial. E
rapidamente os consumidores perceberam que as conversas
não se limitam a palavras: a fotografia digital levou as pesso-
as a partilhar essas imagens, e rapidamente a troca de fotos
se tornou a quarta atividade mais popular na Web, de acordo
com a Forrester Research. O mesmo ocorreu com os vídeos,
quando as camcorders ficaram acessíveis e programas sim-
ples de edição se tornaram mais user-friendly. Isso fez com
que sites como o YouTube disparassem em popularidade,
com um número cada vez maior de usuários enviando e as-

sistindo milhões de vídeos diariamente. Um estudo recente
da Hitwise indica que "sites participativos" como YouTube.
Wikipedia e Flickr já representam por 12% do tráfego total da
Internet, um crescimento de 686% em apenas dois anos.
Os sites sociais aglutinaram todas essas novas (e antigas) fer-
ramentas, criando áreas de intensa participação social. Uma
combinação de blog, álbum de fotos, vídeos etc, dá ao autor
uma plataforma para expressar paixões e preferência, e ao
mesmo tempo funciona corno plataforma de contato em um
círculo de amigos.
Esse ambiente leva marcas como Burger King, Toyota e
Adidas a criarem seus próprios "círculos de amizades" que
funcionam como plataformas para fortalecer a percepção
do consumidor sobre a marca. As novas ferramentas estão
borrando as fronteiras entre comunicações e conteúdo. Cada
post em um blog estimula respostas da comunidade, o que
resulta cm um diálogo com várias perspectivas e opiniões.
As empresas tradicionais de comunicação (jornais, emis-
soras de TV) estão abraçando a tendência, depois de muita
relutância. Os sites de empresas conhecidas, como CNN e
New York Times, estimulam a participação dos leitores em
fóruns e blogs mantidos por seus profissionais. E jornalistas
antenados reconhecem que os blogs podem ser ferramentas
decisivas na cobertura jornalística, muitas vezes descobrin-
do e divulgando fatos queimo foram apurados pelos veículos
tradicionais.
As redes sociais do futuro vão se mesclar com a Internet, áreas
onde o usuário poderá ter todas as categorias de informações
sociais: trabalho, família, amigos etc, de forma integrada e
aberta. É claro que cada usuário teria o controle sobre os aces-
sos e os conteúdos em sua página, com aplicativos cada vez
mais úteis que conversam entre si. A monetização das redes
sociais deve se consolidar no momento em que essas funcio-
nalidades representarem a máxima utilidade para o usuário,
tornando-se a página de referência de cada um na web e ponto
de passagem obrigatório no dia-a-dia online.
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Fonte: Meio Digital, n. 5, p. 52-58, maio/jun. 2008.




