




das redes digitais é ilimitado em alcance, riqueza e relaciona-
mentos. Espalha-se como fogo. Seu conteúdo e conexões cres-
cem exponencialmente, são infinitos em velocidade e frontei-
ras, e freqüentemente livres para utilização. Não é sem razão
que as redes são descritas como os alicerces de uma nova era
de negócios e uma plataforma pela qual se constrói rapida-
mente o crescimento sustentável. Pensávamos que os merca-
dos eram domínios ambientais, aguardando pacientemente
para ser atendidos. Eles eram definidos em termos geográ-
ficos, por categoria ou grupos socioeconômicos. Nossos con-
correntes também definiam suas áreas e podíamos avaliar o
sucesso relativo comparando as participações de mercado.
Mas hoje os melhores mercados são as redes. Elas são orga-
nizadas e inteligentes. Movem-se facilmente por meio de li-
mites físicos e pelo fato de as pessoas terem razões coletivas
para estar juntas, e também necessidades, motivações, pre-
ferências e lealdades coletivas. As redes existem em todos
os tamanhos e formatos: físicas, virtuais, estruturadas e as
que se autodesenvolvem. As tecnologias digitais criam no-
vos caminhos para ligar pessoas com as mesmas afinidades,
que antes estavam separadas geograficamente, por status
econômico e social, por etnia ou religião. Essas pessoas se co-
nectam com uma profunda paixão. Seus interesses ou ativi-
dades as unem e conduzem suas prioridades. Suas atitudes,
comportamentos, coisas que gostam ou desgostam são for-
mados uns a partir dos outros pelos modelos de seus papéis
coletivos. Falam entre si e, algumas vezes, agem em conjunto.
Dizem que todos no planeta estão separados por uma "distân-
cia" de apenas seis pessoas. Esse é o poder das redes. O valor
de uma rede não reside em seu tamanho, em quantas pessoas

a ela pertencem, mas no número de conexões entre essas pes-
soas. Se o site de jardinagem pudesse explorar o mundo dos
adoradores de rosas ou dos fanáticos por gramados planos,
então ele se tornaria especial para eles. Se pudesse facilitar o
compartilhamento de suas paixões, eles se conectariam todos
os dias. Se um site de música pudesse identificar um nicho de
gênero de música em que as paixões fossem intensas e a leal-
dade aos artistas profunda, então poderia atrair todo o gru-
po. Se esse grupo já tivesse alguma forma de rede, ele poderia
explorá-la, tornando as coisas muito mais fáceis e rápidas.
MySpace, YouTube e Flickr, sites descritos como de segunda
geração (ou de web 2.0), permitem a colaboração, a geração e
o compartilhamento de conteúdos entre os usuários. Da mes-
ma forma, no mundo de negócios, empresas como a Procter &
Gamble construíram redes de parceiros, ou ecossistemas de
negócios, nos quais novas idéias e inovações são criadas em
parcerias. Elas representam comunidades online que alguns
consideram redes sociais, mas que também formam a base da
produção colaborativa. Como nunca antes, milhões de pes-
soas no mundo podem participar dessa modalidade econô-
mica, vendendo antigüidades por meio do eBay, carregando
documentários caseiros para a Current T Y remixando mú-
sicas no iTunes, desenvolvendo novos softwares, encontran-
do cura para doenças ou sequenciando o genoma humano.
O valor dessas redes reside no conteúdo desenvolvido por
suas conexões. A escala é assustadora. Somente em 2007,
foram vistos mensalmente 7 bilhões de vídeos gerados por
usuários. Nos Estados Unidos, 30% dos internautas aces-
saram o YouTube, o iTunes e a Wikipédia mensalmente. À
medida que a banda larga voa alto e a velocidade das cone-
xões acelera, as pessoas são atraídas para essa rica e intera-
tiva rede social de conteúdo personalizado e instantâneo.
E a mídia, como fica? Na mídia tradicional, o acesso é con-
trolado pela localização e o horário; o conteúdo é produzi-
do, editado e distribuído mediante pagamento; a experiên-
cia é profissional, padronizada, transacional e previsível.
O público é um consumidor passivo. Na mídia em rede,
o acesso está aberto a qualquer um, de qualquer lugar, a
qualquer momento. O conteúdo é autogerado e distribu-
ído gratuitamente. A experiência é colaborativa, baseada
nos interesses e nos relacionamentos dos usuários. O pú-
blico é um criador ativo. Como um negócio ou uma marca,
as empresas querem participar dessas redes, em especial
daquelas com perfil semelhante ao de seus clientes-alvo. Se
elas não podem ser proprietárias de comunidades de clien-
tes, podem influenciá-las e apoiá-las. Podem escutá-las e
aprender com elas, e encorajá-las em relação à sua marca.
As redes oferecem novas oportunidades: alcançar novos pú-
blicos, atingir com precisão determinados segmentos de for-
ma mais pessoal, oferecer soluções mais abrangentes e apre-
sentar uma experiência de marca mais rica para cada cliente.
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NASCIDA EM LOS ANGELES E CRIADA EM PARIS, A EX-ES-
tilista Natalie Massenet criou um dos melhores exemplos
de empresa baseada em redes, o site net-a-porter.com. Des-
crever o negócio como um varejista de moda de luxo online
é insuficiente. Trata-se de uma comunidade, uma conse-
lheira e uma espécie de melhor amiga. A empresa online
gaba-se de reunir os melhores designers e a última moda,
combinados com um editorial aguçado e uma profunda
sensibilidade para as últimas tendências do que comprar e
do que não comprar. O site é um consultor e um comprador
pessoal ao alcance do clique do mouse das mulheres. En-
trega em casa com uma embalagem luxuosa e em 24 horas.

A moda é o mundo de Natalie, cuja mãe foi mo-
delo da Chanel. Inicialmente, ela trabalhou para o jornal
Womeris Wear Daily, de Nova York, e depois para o Tatler,
em Londres, construindo uma grande rede de contatos.
Ao perceber que o mordaz e impiedoso mundo do jorna-
lismo de moda não era para ela, decidiu seguir em fren-
te. O Net-a-Porter nasceu da lacuna que ela percebeu que
existia entre ver um item em uma revista de moda e de fato
encontrá-lo nas lojas - uma busca quase vã. Foi lançado
em 2000 e Natalie orgulha-se do que ela e alguns amigos
criaram. Parte revista, parte site de compras, ela conseguiu
fazer seu negócio crescer sem pisar nos dedos egocêntri-
cos do setor da moda e sua preferência por alta-costura.

Não seria surpresa se empresas como Chloé e Gucci
se sentissem ressentidas por seu rompimento da forma clás-
sica de varejo. Ao contrário, porém, elas apoiaram o novo
modelo, promovendo o negócio e trabalhando próximas
na promoção de suas novas coleções. Trata-se, provavel-

mente, da primeira experiência online para muitas dessas
marcas. O site tem fofocas, recomendações, variedades,
vídeos e gráficos interativos, além da simplicidade do ca-
tálogo. As páginas são vitrines dos modelos mais recentes
com fotografias fantásticas, todos disponíveis para com-
pra, o que normalmente não é fácil nesse mundo. As peças
são enviadas para o mundo inteiro com entrega expres-
sa a partir de um de seus centros de distribuição globais.

O Net-a-Porter funde, de modo exclusivo, conte-
údo, comércio, aconselhamento e comunidade. Os co-
mentários e as opiniões tornam-se tendências, pois são
feitos por jornalistas de moda da Vogue e da W. A equipe
editorial tira dúvidas, esclarecendo o que é quente e o que
não é. E se a escolha é inteligente ou um passo em falso.
Há também comentários de pessoas, feedbacks de clien-
tes, observações e sugestões. Os resultados também são
encorajadores. Tem 100 mil clientes ativos e em torno de l
milhão de visitantes exclusivos, que navegam, em média,
de duas a três vezes no mês. Embora o público-alvo seja o
feminino, os homens também têm um papel importan-
te. O serviço de Papai Noel do Net-a-Porter envia e-mails
aos homens que assinam os cheques, informando que
suas parceiras acabaram de identificar um item desejado.

Com vendas de US$ 75 milhões, o empreendimen-
to tem sido rentável nos últimos dois anos. Os emprega-
dos já são cerca de 300 pessoas, divididas entre Londres e
Nova York. O negócio em crescimento tem exigido dinhei-
ro. Talvez ajudada pelo marido, administrador de fundos
hedge, Natalie refinanciou sua empresa diversas vezes até
ficar lucrativa. O grupo Richemont, dono da Cartier e da
Dunhill, detém 28% do capital, assim como a Bay wind. Jun-
to com outros investidores particulares, Natalie detém 17%.

O      valor        de       uma       rede      consiste       no      número     de      conexões
entre pessoas.Se alguém se junta a um grupo
de sete pessoas, criam-se sete conexões adicionais.
Seu     valor      cresce      a      uma       razão     de    49 a     64 vezes
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AL GORE, EX-VICE-PRESIDENTE AMERICANO QUE GA-
nhou o Oscar como militante do meio ambiente, definiu a
Current TV, em 2005, como "a TV para a geração da inter-
net". O novo serviço, que depende do conteúdo criado pelo pú-
blico para mais de um terço de sua programação, é, para Gore,
o começo de uma revolução na mídia, que será tão importante
quanto a invenção da imprensa. A Current TV é voltada para
as pessoas de mentalidade digital, na faixa etária entre 18 e 34
anos e sedentas por conteúdo. Para complementar suas expe-
riências de vida real, essas pessoas estão cada vez mais conec-
tadas online e na telefonia móvel, além de dispor de TV com
mais de SOO canais. No lugar do horário tradicional, a pro-
gramação é feita em "pods" de três a oito minutos de duração.

Os assuntos variam de reportagens sobre os vila-
rejos destruídos pelas lutas em Darfur a insights sobre o
papel do grafite como uma arte respeitável e urbana. In-
clui também alguns segmentos mais convencionais que
cobrem, por exemplo, guias de viagens em parceria com
o Lonely Planet. Também dispõe de um boletim de notí-
cias com três minutos de duração, a cada hora, baseado
nos assuntos mais procurados pelos usuários no Google.

Mas o que diferencia a Current TV é o conteúdo ge-
rado pelo usuário. Pelo menos um terço da programação ê
feita de materiais apresentados por espectadores por meio
do site www.current.com. Eles são estimulados a visitar o
website para votar nas idéias a serem divulgadas. Quando
selecionadas, elas recebem apoio para edição. Os criado-
res das idéias são pagos por seus esforços (a partir de US$
250 por segmento). Mesmos os comerciais, com o apoio de
patrocinadores pagantes, são criados pelos espectadores.

VC2, ou conteúdo criado pelo espectador, é feito por
qualquer pessoa com uma câmera e uma boa história para
contar, normalmente preenchendo quase toda a grade de
programação da Current TV. O conteúdo não é tão desco-
lado quanto o da MTV, nem tão desorganizado quanto o
do YouTube. No entanto, é independente, individualista
e interessante. Os editores, na sede, em São Francisco, ou
nos estúdios de Londres e Los Angeles, afirmam que os
únicos filtros impostos são de ordem legal ou de qualida-
de, confiando nos próprios espectadores para adotar e se-
guir um código de ética. Seus críticos dizem que ela é uma
versão esterilizada de conteúdo gerado por usuários como
os políticos da geração baby boom e executivos dos meios
de comunicação. Outros reclamam que ela adere às con-
venções estabelecidas pelas TVs de jovens, como a MTV.

A Current TV evoluiu a partir do canal a cabo
Newsworld International, que Gore e alguns colegas com-
praram, em 2004, por US$ 70 milhões. Gore tornou-se
presidente; seus investidores incluem o CEO Joel Hyatt e
Bill Joy, cofundador da Sun Microsystems. Em seu primei-
ro ano, a audiência cresceu rapidamente de 17 milhões de
domicílios para 50 milhões, à medida que mais redes ade-
riam ao novo canal. Ela já é rentável. O primeiro lançamen-
to internacional no Reino Unido/ em 2007, é parte do plano
de expansão projetado para criar, nas palavras de Gore,
"uma conversação global". No seu lançamento, Gore falou
do fato de a Current TV ser reflexo de um cenário de mídia
em rápida mudança, no qual o poder das redes monolíticas
vem sendo desafiado pela habilidade de indivíduos arma-
dos de câmeras baratas e laptops para fazerem os próprios
filmes. "É envolvente, é divertido e é relevante. Feito por
pessoas que estão lá fora vivendo suas vidas", disse Gore.

Da mesma maneira que uma cidade se desenvolve
em torno de interesses comuns, uma comunidade
online forma-se em torno de participação, padrões
comuns nos quais o usuário controla sua identidade
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Você não pode ser proprietário de comunidades
de clientes, mas pode influenciá-las e apoiá-las.
Você não pode empurrar mensagens para elas, mas
pode escutá-las e aprender com elas. Você não pode
controlá-las, mas pode encorajá-las em relação a você

ÍRUPERT MURDOCH

RUPERT MURDOCH DESCREVEU SUA COMPRA ESPETA-
cular do controle do The Wall Street Journal, por US$ S bi-
lhões, como o momento de coroação de mais de meio século
de negócios e da construção de um império. Mas nem todos
estavam felizes. Um de seus jornalistas colocou anonima-
mente no blog: "Agora me tornei um subalterno no impé-
rio corporativo mais demoníaco do mundo". Os leitores
também não ficaram felizes e enviaram e-mails dizendo
que cancelariam suas assinaturas. Cidadão americano
nascido na Austrália, que construiu seu conglomerado
a partir de uma variedade de ativos de mídia (incluindo
o Adelaide News, que herdou quando seu pai faleceu, em
1956), Murdoch é um visionário observador. Em 1980,
formou a News Corporation. Juntou conteúdos disper-
sos e títulos de todos os cantos do mundo. Foi um pioneiro
em tecnologias digitais e em mercados em desregula-
mentação. Moldou o seu mundo de acordo com sua visão.

Murdoch está no coração da revolução da mídia di-
gital e de redes, indo de jornais como o The Times e o New York
Post, as televisões via satélite e a cabo, como a Fox Networks
e a Sky Television, o estúdio cinematográfico Twentieth
Century Fox, a editora HarperCollins, a comunidade online
MySpace e a fonte de informações de negócios Dow Jones.
Talvez o maior medo de seus detratores seja seu sucesso.
Eles o temem por ser rico o suficiente e poderoso o suficiente
para pegar qualquer coisa que queira. Agora que seu impé-
rio está absorvendo o jornal com a segunda maior circula-
ção nos Estados Unidos, é uma das pessoas mais poderosas
do mundo entre as que não têm acesso a um botão nuclear. O
The Wall Street Journal era a peça que faltava no seu quebra-

cabeça americano, onde sua influência na mídia limitava-
se ao canal de notícias de maior audiência, o Fox News. Seu
tablóide, o New TorkPost, que salvou da falência, é como um
prazer com culpa para muitos nova-iorquinos. Uma histó-
ria semelhante pode ser contada em muitos outros países.
No Reino Unido, Murdoch domina toda a gama de jornais,
indo do tablóide TheSun ao standard The Sunday Times. A Sky
continua a formatar a face do esporte e do entretenimento.

Talvez o mais intrigante do quebra-cabeça é como ele
ou seus filhos juntarão suas redes físicas e digitais de forma
ainda mais poderosa.Mas de que forma o site líder em net-
working social MySpace irá se juntar a conteúdos via saté-
lite e impressos, dos Simpsons aos eventos esportivos? Como
o sistema online de informações de negócios da Dow Jones,
mais uma rede global de jornais de negócios e canais de sa-
télites possibilitarão a ele influenciar o mercado de capitais?
Como irá abraçar o conteúdo gerado pelo usuário, transfor-
mando os modelos de transmissão e de publicação? O My-
Space passou ao controle de Murdoch em 2005, por sua sub-
sidiária Fox Media, por US$ 650 milhões. Está entre os dez
sites mais visitados do mundo. Sua enorme e jovem rede, que
compartilha opiniões, músicas e vídeos, tornou-se um fenô-
meno popular. Septuagenário, Murdoch ainda não mostra
sinais de querer passar seus negócios para a geração mais
jovem. Lachlan, seu filho mais velho, tem sido considerado
o provável sucessor, porém, o dinheiro está com o filho mais
jovem, James, que dirige a Sky Television. Mas com seus ati-
vos globais nos respectivos lugares, a história conectada da
News Corporation provavelmente é somente o começo. EN

CONDENSADO DE O GÊNIO DOS NEGÓCIOS, DE PETER
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