
o princípio, era o e-mail. Depois vieram os mes-
sengers, os blogs, os orkuts, os podcasts, twitters
e facebooks. Os tempos agora são de web 2.0 e de
mídia social. Lugares onde os padrões se desman-

cham, os comportamentos se misturam, a comunicação se transforma
e a publicidade tateia.
Tateia porque é uma zona repleta de detalhes e diferenças. Marce-
lo Rubim, da Parla, acha que o princípio da mídia social "é contra a
publicidade tradicional, é um espaço de colaboração, enquanto que
a publicidade tradicional entra na comunicação como se fosse uma
faca". Por causa deste comportamento colaborativo, essas ferramen-
tas, como o Twitter, Facebook, Orkut, etc., também são chamados de
rede social. Os dois primeiros foram criados com um objetivo singelo:
comunicar em menos de 200 caracteres o que se está fazendo naquele
momento. Mas em fevereiro um twitteiro mostrou numa brincadeira
que este estágio ficou para trás. Ele postou uma mensagem "Don't
click"seguida de uma URL. A curiosidade venceu a segurança e no dia
12 a coisa estourou: começou com oito cliques por hora e seis horas
depois eram 260. Para o professor da Fabico (Faculdade de Biblioteco-
nomia e Comunicação da UFGRS), Alex Primo, a pegadinha confirma a
força do twitter como rede social, "não apenas pela rapidez com que
o link se espalhou como também pela confiança que depositamos em
quem assinamos" escreveu no blog Dossiê Alex Primo (http://alexpri-
mo.com/). A mídia social já é assunto na academia.

PERSONALIZAÇÃO
Andreas Renner Mentz conhece a indústria da moda desde que nas-
ceu. Ele é bisneto de A.J. Renner, o fundador de uma tecelagem em
1911 que deu origem às Lojas Renner e Tintas Renner (hoje empresas
separadas). Até fevereiro de 2006, ele trabalhou numa das indústrias
remanescentes da família, a Têxtil RV. Mas a queda do dólar acabou
com as exportações para marcas terceirizadas (Pierre Cardin era uma
delas). A fábrica fechou, ele entrou no comércio e criou a "Spirito San-
to", especializada em moda masculina, e recuperou um termo quase
esquecido: alfaiataria. Não que faça ternos e roupas exclusivas, mas
"colocamos em cada peça um detalhe diferente, é uma alfaiataria com
alma, mas estamos dando um sentido mais comercial para a pala-
vra".
Essa explicação é necessária para entender o que o negócio dele tem
a ver com mídia social. Sua comunicação segue a mesma linha. A rede
é pequena: duas lojas em Porto Alegre (a de Punta del Este não abriu
nessa temporada); as vendas em São Paulo são em outras lojas. Não
anuncia em veículos de massa: "Temos um e-mail marketing quin-
zenal e ações diferenciadas". Exemplo foi a divulgação no Iguatemi,
quando inaugurou a loja. O shopping ofereceu displays, mas Andreas
pediu o direito de colocar uma Kombi com o nome da loja pichado:
"Nosso marketing tem que ser de acordo com nosso roupa. Nossa
moda é de vanguarda".
Andreas está convencido de que esta vanguarda está na Internet e



no celular, e não na frente da TV vendo nove-
la. Mas sempre depois da vanguarda vêm os
outros.
No seu ICT Development Index (IDI), índice
que mede o desenvolvimento de tecnologias
de informação e comunicação (ICT), divulga-
do em 2 de março de 2009,a ONU revela que
23% dos habitantes da Terra são usuários da
Internet (www.itu. int/newsroom/press_
releases/2009/07.html). Eram 11% em 2002.
Pesquisa revelada pela instituição privada
comScore World Metrix em fevereiro tinha
chegado a resultado semelhante, ao computar
1,172 bilhão de internautas.
Porém, o uso é tão desigual quanto a distribui-
ção da renda. Na África, o índice fica em 5%.
Mais impressionante ainda foi da "terceira
tela" (third-screen), a que veio depois da TV e
do computador: 4,1 bilhões de celulares.
O Brasil acompanha o ritmo. Segundo pesqui-
sa do Ibope NetRatings, 24,5milhões de inter-
nautas, com tempo de médio de 24h49min
por mês, dão a liderança de navegação vir-
tual ao País. Daria para empilhar mais dados
tentando provar o que vocês já perceberam,
tem muita gente na Internet, em celulares e
demais gadgets. O problema é que todo esse
povo não se comporta da mesma maneira
como se comporta quando ouve rádio ou vê
TV. São pessoas que querem dar palpites, opi-
niões e que na hora de consumir um anúncio
reagem a uma publicidade que seja relevante.
Como fazer isso?

A CAUDA LONGA
"Um grande exemplo de como usar a Internet
é o nosso site", diz Alex Giordani, na São Jor-
ge. A página principal mais parece um blog,
com posts do que o pessoal da agência acha
"legal". Pode ser uma campanha estrangeira,
nacional, não importa a agência, ou uma no-
vidade no You Tube. Tudo dentro da filosofia
de "universalizar o nosso conhecimento": "Nós
postamos nosso trabalho no You Tube, usamos
o Google Maps" acrescenta.
O jornalista Chris Anderson, editor da revista
Wired, inventou a expressão "Cauda Longa"
para definir os negócios e mercados que a In-
ternet pode gerar. Usou como exemplo a ven-
da de discos e livros. Os grandes magazines
vendem os blockbusters, mas as lojas virtuais
abriram espaços para as pequenas edições, os
pouco citados pela crítica. Ele descobriu que
25% do faturamento da Amazon.com vinha de

livros que não estavam nas grandes livrarias.
A "estante virtual" revelou a existência de um
público diferenciado que gosta de arriscar em
conhecer o pouco divulgado. Ou que ainda va-
loriza muito a opinião do amigo, vizinho, pais,
etc. Em outubro do ano passado, Anderson
esteve em Porto Alegre, detalhando sua tese
e uma conseqüência dela, a "freeconomics"
coisas distribuídas de graça. Beto Callage, da
DCS, assistiu à palestra e saiu pensando que"a
grande pergunta era como fazer anúncio para
a Cauda Longa". Talvez seja "a publicidade de
conteúdo", concluiu.
A princípio, privilegiar informações sobre
comportamento, mais que as vantagens da
marca (que estão nos sites), tem sido a es-
tratégia de anunciantes. A Spirito Santo criou
uma página para mostrar suas coleções mas o
espaço mais curtido é o blog sptsnt com fo-
tos e textos de "moda e lifestyle" abordando
"homens, mulheres, dia, noite, estilo e Rock'n'
Roll". Andreas Mentz diz que o blog serve para
"difundir o conceito da marca". A repercussão
é nacional, completa: "Trinta e cinco por cento
da audiência do blog é de São Paulo".

GERAR BUZZ
Apesar de recomendar a todos os clientes o uso
da mídia social, Marcelo Rubim acha que ela é
insuficiente para fixar marcas no consumidor
e até afirma: "Em geral, a rede social não fun-
ciona. Elas não duram muito e para fixar uma
marca é preciso uma ação de longo prazo".
Alex também considera "prematuro afirmar
que este é o grande canal do futuro. As pes-
soas não estão procurando publicidade direto
no You Tube". Chegam lá porque souberam de
alguma forma. Ou por um amigo, ou por um
veículo de maior circulação.
Outra razão a depositar dúvidas em Rubim é o
verdadeiro contingente que participa da inte-
ratividade: "Um dado de 2005 revela que 70%
do conteúdo da Wikipédia era produzido por
30% dos colaboradores". O quadro é ainda um
pouco mais complicado, acrescenta, porque
as grandes marcas também estão utilizando
a mídia social: "Uma pessoa participa do Skol
Beats também pode esta numa rede sobre
funk".
Mas nada mais tem unanimidade neste mun-
do. Andreas Renner Mentz diz que "gostaria
de vender em dez mil peças por dia" como
qualquer grande empreendimento comercial,
e pretende chegar lá apostando na produção

"personalizada", ele evita a palavra exclusi-
vidade, e comunicação colaborativa: "Procu-
ramos fugir de tudo que busca massificar"
explica.
O grande barato, o sonho de todo o publici-
tário" diz Marcelo Rubim, é ter "uma ação tão
boa que vai gerar um buzz" mas não é fácil.
Além de participativos, de colaborativos, os
internautas de Web 2.0 são também muito
atentos e desconfiados: "Esse cara percebe
quando uma rede está sendo manipulada por
uma agência e aí gera um efeito contrário".
Existe ainda outro fator para andar se tatean-
do no meio: a dificuldade em entender como
essas redes funcionam realmente. Parece um
universo caótico, mas não é, garante Rubim:
"O fato de você não compreender como algo
funciona não significa que seja caótico. O pu-
lo-do-gato é como criar redes sem influenciar
o seu interagir. Mas a interação não se pode
controlar e, portanto, não se sabe qual será o
resultado final".
É preciso coragem, portanto, para fomentar
uma rede social, conclui. No fundo, elas são
uma versão eletrônica das publicações seg-
mentadas, reunindo pessoas diferentes, de
diferentes locais, mas com alguns interesses
comuns.
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