
O fenômeno das redes sociais 
Luciana Iodice Cepeda 
 
O Brasil está se firmando como um dos benchmarks mundiais nessa área. Mais de 40 milhões 
de usuários de internet. O uso de redes sociais atinge 85% dos internautas o segundo maior 
porcentual do mundo, de acordo com dados recentes divulgados pelo comScore. Em média, 
mais de 23 horas gastas online por mês um recorde mundial, de acordo com o Ibope Nielsen 
Online. 
  
Tais estatísticas brasileiras certamente impressionaram o público polonês, dono de agências 
de publicidade e do principal portal do país, o Nasza Klasa, durante a palestra realizada no 
Rio de Janeiro recentemente. Também, não é para menos: somos, sim, um dos benchmarks 
mundiais em publicidade online. 
 
Considerando que a população com acesso à internet no Brasil é, em números absolutos, 
maior do que a população da Polônia, é fácil entender por que tais números saltam aos olhos. 
Números que muitas vezes são negligenciados, assim como o potencial de mercado que isso 
significa. 
 
No Brasil e na América Latina, as atividades preferidas dos internautas são aquelas 
relacionadas à interação entre pessoas, como o uso de redes sociais de acordo com o 
comScore, em média mais de 25 minutos por dia. Em tempo gasto, trata-se da terceira 
atividade, apenas superada pelo acesso a portais e instant messengers, também uma 
plataforma interativa.  
 
O antigo modelo, onde o conteúdo era criado por poucos, distribuído e chegava à audiência 
de forma passiva, não faz mais sentido na internet. Hoje, a audiência é também a criadora 
desse conteúdo. As pessoas distribuem e filtram as informações que lhes parecem mais 
interessantes. O mapa da identidade digital do usuário está cada vez mais completo e 
complexo. A preferência do usuário está no seu Digg; seus amigos e sua popularidade, no 
Orkut; seus contatos profissionais, no Linked In; o seu conhecimento, no Yahoo! Respostas. 
  
Para nós, é relativamente fácil compreender por que essas plataformas 2.0 fazem tanto 
sucesso entre os brasileiros e latino-americanos. Nós, latinos, gostamos da casa cheia de 
amigos. Temos o comportamento jovem e adotamos novas tendências de forma rápida, em 
diversos âmbitos. 
  
Mas o que isso significa para as marcas? E como elas devem agir em tal cenário?  
 
Embora seja um fluxo de comunicação aparentemente novo, alguns antigos conceitos de 
publicidade se provam, mais do que nunca, verdadeiros. É importante que a marca saiba 
como estabelecer esse diálogo com o consumidor sem que isso seja feito de forma artificial. 
No Brasil e no mundo, presenciamos casos de marcas que, dissimulando ser um usuário 
comum, só conseguiram despertar boca a boca negativo por parte da audiência. 
 
Como defendido por David A. Aaker, da mesma forma que o consumidor acredita em um 
amigo confiável, assim o fará com um produto que exale a mesma personalidade. Tendo clara 
e consolidada a identidade de marca, seguramente será mais eficaz o estabelecimento de um 
diálogo com o consumidor.  
 
As marcas que souberam ouvir o seu consumidor no ambiente online e que tinham claros a 
sua identidade e o que desejavam comunicar conseguiram estabelecer um diálogo com o 
usuário de forma natural e efetiva. Não dissimularam uma identidade. Ao invés de ignorarem 
boca a boca negativo, simplesmente usaram a mesma linguagem, entraram na “brincadeira” 
e responderam de forma divertida e à altura. Afinal, nada como a autoestima para se 
defender em um ambiente hostil. 
  
Com essas mudanças, outros conceitos de marketing tornam-se talvez incompletos. Os 4Ps 
demandam mais um elemento ao centro, o consumidor. É ele a razão e o objetivo da 



comunicação. O processo de compra, que sempre teve seu trajeto boca a boca, continua 
funcionando da mesma maneira mas, agora, o “um para um” torna-se “um para muitos”. Ou 
“muitos para muitos”. O purchase funnel conta com mais uma ferramenta se um dos meus 
amigos nunca comprou algo que eu penso em comprar, certamente muitos usuários de 
internet o fizeram e falarão sobre isso. Bem ou mal, falarão da sua marca e é necessário 
estar preparado para isso. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 maio 2009, p. 6.   


