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Um Orkut
Por que algumas empresas estão criando
suas próprias redes sociais para interagir
com milhares de consumidores — uma
estratégia tão arriscada quanto inovadora
LUCAS AMORIM

O
paulistano George Siriani, de 35 anos
de idade, jamais vai esquecer a noite
de 27 de setembro de 2008. Designer
e fã de música eletrônica, ele foi ao

Skol Beats, maior evento do gênero no Brasil,
e se emocionou ao ver um desenho seu expos-
to num painel decorativo a uma platéia de mais
de 15 000 pessoas. Além de dar seu toque
pessoal à decoração, o designer havia aprova-
do os DJs que tocariam naquela noite. Siriani
não foi produtor da festa, mas estava entre o
l ,5 milhão de pessoas que se cadastraram no
site da Skol e puderam participar da criação
do evento. Ele ajudou a escolher as atrações,
a decoração e até a instituição social benefi-
ciada com a reciclagem das toneladas de lixo
produzidas no evento. Para Siriani, foi uma
experiência inédita. Para a Skol, uma jogada
de marketing. A criação da rede social do Skol
Beats transformou um evento que acontecia
uma vez por ano — e em seu auge reuniu
66 000 pessoas — em um site com audiência
diária. A AmBev, dona da marca Skol, calcu-
la que pelo menos 300 000 pessoas visitem o
endereço mensalmente. "Hoje somos o maior
portal de música eletrônica do Brasil", diz
Sérgio Eleutério, executivo responsável pela
plataforma jovem da Skol.

Embora seja uma das mais modernas for-
mas de interação de empresas com seus con-
sumidores, redes sociais como a criada pela
AmBev ainda são raras no mundo. Uma pes-
quisa realizada em 2008 pela consultoria es-
pecializada em internet Forrester revela que
60% de 189 das maiores companhias do mun-
do ainda preferem métodos tradicionais para
se relacionar com os clientes, como sites e
newsletters. Apenas 13% consideram as redes

sociais importantes. Dessas, a maioria dire-
ciona ações para páginas públicas e já conso-
lidadas, como Orkut e MySpace — em que a
concorrência pela atenção do internauta é
enorme. Uma parcela mínima delas se aven-
tura a criar suas próprias redes sociais. "Mui-
tas empresas ainda têm receio de entrar nesse
universo porque ele é praticamente desconhe-
cido", afirma Max Petrucci, presidente da
Garage, agência de publicidade online que
desenvolveu a rede do Skol Beats. O Brasil
representa um cenário especialmente promis-
sor para o sucesso das redes corporativas. Um
levantamento da consultoria americana
ComScore revela que o internauta brasileiro
é o segundo mais sociável do mundo, atrás
apenas do canadense. Cerca de 85% dos bra-
sileiros maiores de 15 anos com acesso à
internet visitaram ao menos uma rede social
em 2008. "As redes têm tudo a ver com a
cultura brasileira e isso não pode ser ignora-
do pelas empresas", diz Alex Banks, diretor
da ComScore para a América Latina.

PARA AS COMPANHIAS que pretendem se
arriscar no novo mundo das comunidades
virtuais, os especialistas têm alguns conse-
lhos. O primeiro passo é conhecer a fundo os
costumes de seus clientes — e só então defi-
nir um objetivo e decidir qual a melhor tec-
nologia para colocá-lo em prática. "Uma rede
social pode ser ideal para uma companhia,
mas outras podem ter melhores resultados
com um blog ou com um simples vídeo no
YouTube", afirmou em entrevista a EXAME
o americano Josh Bernoff, coautor do livro
Groundswell — Winning in a World Trans-
formedby Social Tecnologies ("Groundswell



chamar de seu

Se o projeto tiver prazo para terminar,
deixe isso claro logo — para não correr
risco de fazer com que os internautas
se sintam "abandonados". Foi o que a
operadora Claro fez com o Claro Que É
Rock, que durou seis meses - até que
o show acontecesse

Redes têm de oferecer conteúdo
e serviço para que os internautas
voltem. Na rede Being Girl, da Procter
& Gamble, por exemplo, de tempos
em tempos especialistas respondem a
dúvidas de meninas adolescentes sobre
relacionamento com família e namorados

A presença de uma empresa na
internet não deve se limitar às suas
próprias redes sociais. Marcas como
a Nike não dispensam ações em
comunidades no Orkut e em blogs
já existentes para dialogar com o
consumidor mundo afora
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— Como vencer em um mundo transfor-
mado por tecnologias sociais", numa tra-
dução livre). Além disso, as marcas pre-
cisam apresentar um tema que interesse
a seus consumidores. A Skol conseguiu
isso com a música eletrônica — seria pra-
ticamente impossível alcançar tanto su-
cesso com a iniciativa se a AmBev tives-
se se limitado ao universo da cerveja. A
Nike encontrou nas corridas uma forma
de implantar uma rede global de relacio-
namento. Batizada de Nike Plus, a comu-
nidade de corredores entrou no ar em
2006. Para participar dela, o consumidor
precisa comprar um tênis acompanhado
por um marca-passos. O aparelho permi-
te ao corredor calcular dados como dis-
tância percorrida e gasto calórico. Com a
ajuda de um iPod, essas informações po-
dem ser então transferidas para o site da
Nike. Lá, o atleta recebe dicas de especia-
listas e pode desafiar outros corredores.
"Achamos que, se estimuladas pela Nike
a melhorar seu desempenho, as pessoas
vão ficar mais receptivas à marca", diz
Christiano Coelho, gerente de marketing
para corrida da empresa. O site já teve 40
milhões de acessos em 160 países.

As redes sociais de sucesso têm sempre
uma característica comum: prestam servi-
ço e oferecem conteúdo a seus consumi-
dores. "Os internautas não perdoam uma
empresa que tente simplesmente impor
sua estratégia de marketing", diz Lucas
Mello, sócio da LiveAd. agência que criou
uma das primeiras redes brasileiras, a do
festival Claro Que É Rock, que durou cer-
ca de seis meses, em 2005. Uma das redes
que oferecem serviço inédito é a da com-
panhia aérea franco-holandesa Air France
KLM, lançada em novembro de 2008 e
que já tem 50 000 cadastrados. A idéia é
tão simples quanto inovadora. Os passa-
geiros podem se cadastrar gratuitamente
no site para trocar informações sobre des-

Em 2008, cerca de
85% dos internautas
brasileiros visitaram
pelo menos uma
rede social

tir em redes sociais
porque não é fácil estabelecer uma relação
direta entre seu sucesso e um aumento nas
vendas. O livro Groundswell, porém, apre-
senta dois exemplos que podem começar
a mudar esse quadro. Em 2006, a subsidiá-
ria americana da montadora BMW lançou
uma rede social que conseguiu fazer fren-
te aos lançamentos dos concorrentes de seu
modelo Mini. A idéia surgiu após pesqui-
sas revelarem que o boca-a-boca era o
principal responsável pelas vendas da mar-
ca. A diretora de marketing da empresa.
Trudy Hardy, decidiu, então, privilegiar
quem já tinha um Mini e deixar possíveis
compradores em segundo plano. Montou
uma comunidade apenas para os aficíona-
dos e organizou uma série de eventos para
mimar seus clientes. Durante sete meses,
um grupo de pesquisadores de marketing
da Northwest University observou a reper-
cussão online em comparação com as ven-
das do Mini. O quadro ficou bem claro:
quando os comentários eram mais positi-
vos, as vendas subiam no mês seguinte.
Quando a repercussão era negativa, as ven-
das caíam logo em seguida. A Procter &
Gamble, dona da marca Always, lançou
em 2002 uma rede social para meninas de
12 a 15 anos que começavam a usar absor-
ventes. Em vez de discutir o pouco atrativo
tema da proteção feminina, a P&G apostou
em uma rede que ajudasse a esclarecer
qualquer tipo de dúvida das adolescentes
— das amorosas às existenciais — em 45
países do mundo. Os autores de Ground-
swell calculam que o projeto custe à em-
presa algo em torno de 3 milhões de dóla-
res por ano. Segundo eles, se pelo menos
0,3% do 1,8 milhão de adolescentes que
visitam o site com regularidade se tornar
consumidor da marca Always pelas próxi-
mas décadas, o investimento já terá valido
a pena. "Assim como essas empresas, as
companhias brasileiras 'precisam logo en-
contrar uma forma de se conectar com seus
consumidores", diz Bernoff. "Antes que
eles decidam por conta própria trocai- opi-
niões sobre seus produtos — e elas nem
sempre serão boas." •

tinos de viagem e até
combinar questões tri-
viais, como dividir a
conta do táxi na che-
gada ao aeroporto.

Parte das empresas
ainda reluta em invés-
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