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Adilson Batista

Adilson Batista lembra da frustração que sentiu
quando ganhou uma das primeiras contas de e-mail
no Brasil. É que justamente por ser um dos pioneiros,
ele praticamente não tinha para quem mandar ou de
quem receber mensagens. Isso foi há 14 anos, quando
ele começou a trabalhar no mundo digital. Vice-
presidente executivo da Wunderman, u ma das maiores
agências de mídia digital do Brasil, hoje ele se dedica
full time a acompanhar o crescimento cada vez mais
vertiginoso da mídia digital. Nesta entrevista, ele fala
da importância que antevê para as redes sociais, que
ainda são incipientes no Brasil, e critica a forma de
mensurar os investimentos em mídiadigital, que, para
ele, devem levar em conta a verba de produção e não só
a compra de espaço, como na propaganda tradicional.
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O que são redes sociais?

Todo mundo sempre pergunta e poucas pessoas têm respostas, Na

verdade, c um assunto bastante amplo. Você pode ter redes sociais

de diversas maneiras. Por exemplo, vendo de um modo um pouco

mais simples: o site do YouTube pode ser caracterizado como um

site de rede social porque permite que você tenha diversas pessoas

interagindo umas com as outras.

A rede social é a mesma coisa

que rede de relacionamento?

Ela acaba sendo sinônimo, só que a rede social tem uma amplitude

um pouco maior.

Como assim?

A rede de relacionamento está mais associada

ao Orkut, ao Facebook, ao Sônico, que são

redes que nasceram para que pessoas troquem

informações. Algumas pessoas se juntam, entram

nessas redes de relacionamento e. a partir daí,

trocam informações entre si. O termo rede social

acabou sendo alcunhado de uma forma mais

ampla. A proposta tem sido colocar dentro desse

balaio sites que tenham uma função não tanto de

interação direta entre pessoas, mas que permitam

que elas façam comentários, não necessariamente

de forrna direta. Ou seja, eu entro lá para me

relacionar com você, por exemplo, para ver um

vídeo que você postou e dou um comentário

de que gostei do seu vídeo. Não entro para me

relacionar, marcar um encontro...

Quer dizer, você pode postar um

conteúdo numa rede social e ter um

feedback. Não só vídeo, mas um conto,

uma opinião sobre algum artigo...

Sim. O que acontece é o seguinte: se você fizer um site e não for para

as pessoas interagirem, acaba não tendo audiência, ou pelo menos

você não segura a audiência. Por exemplo, se a gente sai um pouco

do nosso trade de comunicação e vai para outros ambientes. Nos

sites de futebol, que eu particularmente adoro, as pessoas entram

neles para ver notícias do seu time. discutir escalação, criticar

jogador que não está bem, questionar a escalação do técnico, xingar

a torcida do outro. Se você entra no Lancenet, Globo Esporte, no

Esporte Interativo, o que acontece? Teoricamente, esses sites não

são sites de rede social, são sites de conteúdo esportivo, então são

sites de conteúdo jornalístico especializados em conteúdo esportivo,

mas já têm características do que são sites de rede social. Então,

você encontra o cara de outro time, tira um sarro dele. simula a

tabela dos jogos do campeonato, você sabe, por exemplo, quais são

as chances de o seu time se dar bem, consegue ter informação em

tempo real, a escalação do time no jogo que acontecerá à noite.

Formam uni conjunto de conteúdo e serviços muito próximo da

característica de um site de rede social.

Quais são os maiores sites de

relacionamento e de rede social?

Aqui no Brasil o Orkut é um fenômeno, com

mais de 90% de cobertura, o que não existe

em lugar nenhum do planeta. Nos Estados

Unidos, dois sites de relacionamento disputam

cabeça a cabeça a audiência: o MySpace e

o Facebook. Na Argentina tem o Fotolog e o

Sônico. Na América Latina, desconsiderando

o Brasil, o argentino Sônico ganhou bastante

espaço. O Facebook, que é um site americano,

vem crescendo bastante na América Latina. Na

Europa, tem o Pepoo, e outro que se chama

Hi5. Em rede social, principalmente nos

Estados Unidos, existem diversas redes muito

fortes. Há o Linkedin, que junta pessoas que

tenham interesses profissionais e permite achar

um colega de profissão, contratar um advogado,

identificar uni ex-colega de trabalho e por aí vai.

Está mais relacionado ao ambiente corporativo.

Lá há rede social para apreciadores de vinho,

por exemplo. São aficionados por vinho que se juntam, criam

unia rede de relacionamento entre eles e esse grupo forma uma

comunidade fechada com o propósito de compartilhar informações

sobre as melhores adegas, as melhores vinícolas, etc.

Mas essas comunidades também existem

nos sites de relacionamento, não?

No Orkut, no Brasil, assim como acontece com o Facebook nos

Estados Unidos, surgem comunidades de interesse específico. Mas
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elas ainda assim não dão o senso de exclusividade dos sites de rede

sodal. O fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos e que tende

a se repetir no Brasil nos próximos anos é surgirem redes específicas.

Há um site americano, com nome que parece chinês, o Ning, que

está crescendo numa velocidade absurda e tem esse propósito que

é permitir que pessoas comuns criem suas próprias redes sociais

fechadas. Então, eu vou lá, crio um site dos caras que gostam de

computador modelo tal e só aceito pessoas que gostam desse modelo

de computador. A partir daí, crio um grupinho fechado com umas

10 ou 12 pessoas e nós ficamos trocando informações.

isso significa para os anunciantes uma oportunidade grande de se

relacionar diretamente com você. Então, o modelo tradicional de

fazer comunicação, quando chegar esse momento, já não fará rnais

sentido. O que eu quero dizer com modelo tradicional? Por exemplo,

quando unia agência compra um espaço de teve, ela compra 30

segundos do intervalo, por exemplo, de um jogo de futebol. Nesse

intervalo passa uma porção de comerciais, ou durante o jogo passa

o texto-foguete, o tal "um oferecimento de". Na internet esse

modelo que a gente chama de push. de empurrar a publicidade,

não funciona, pois você não consegue fazer com que o internauta

pare para ficar prestando atenção no comercial.

Primeiro porque ele consegue bloquear, e segundo,

porque você não sabe com que propósito ele está

navegando na web. Ele pode estar trabalhando

ou se divertindo. Ou seja, o comportamento de

uso naquele ambiente pode ser diferente de estar

sentado na poltrona assistindo ao jogo de futebol.

Então, o anunciante precisará saber disso. Em

minha opinião, o segredo n° l é este: entender o

uso que o consumidor está dando à rede. E o nu

2 é, uma vez entendido o comportamento, como

anunciar. Vamos imaginar: se ele estiver usando

a internet para trabalhar, eu preciso anunciar de

um jeito que eu não interrompa o seu trabalho.

Por exemplo, se estiver anunciando um aplicativo

como o do imposto de renda na internet. Eu

não quero ser interrompido c estou para salvar

o imposto de renda, c antes de eu salvar, vem

um anúncio dizendo "espere 30 segundos antes

de salvar seu imposto de renda". Eu vou ficar

irritadíssimo se antes de salvar meu imposto

de renda eu tiver que assistir a 30 segundos de

anúncio. Isso é uma interrupção que vai gerar

Já são populares nos Estados Unidos?

Sim. Lá o fenômeno das redes sociais explodiu

em 2006. Nós aqui estamos mais de clois anos

atrás deles. O que não c ruim, porque temos a

oportunidade de observar o que acontece lá,

aprender e ver tendências do que pode acontecer

aqui. Um exemplo: lá foi perceptívcl o crescimento

de redes como o Faccbook, que nasceu depois

do MySpace, mas que cresceu numa velocidade

muito grande porque disponibilizou aplicativos,

pequenos softwares que facilitam a vida do

internauta. Isso chamou a atenção da Microsoft,

que comprou um pedacinho do Facebook. Esse

modelo tem sido cogitado como o futuro da

internet, como ela deverá ser daqui a alguns anos,

onde não haverá no seu computador softwares

instalados, você vai usar tudo através da rede. O

Facebook já nasceu com isso. La ja existem mais

de 20 mil aplicativos que ajudam a organizar a

sua vida, resolver cálculos de imposto de renda,

por exemplo, Por US$ 5 você vai lá e faz seu

imposto de renda. Essa mesma filosofia já está

sendo disseminada pelo mundo todo. O Orkut

aqui no Brasil já começou a disponibilizar alguns

aplicativos, mas de uma maneira bastante tímida.

Como vai ficar a propaganda?

Ela vai só patrocinar o aplicativa?

Falar de futuro é difícil. Quem souber a resposta agora vai ficar

milionário. Particularmente, eu acho que o caminho está na

questão da relevância. Urna vez que você acessa tudo pela internet,

uma rejeição muito forte por parte da pessoa que

está acessando o aplicativo. Então, o importante

é entender o comportamento. Se a pessoa está trabalhando, a

maneira de eu anunciar um aplicativo deveria ser "este aplicativo

é um oferecimento da empresa xis e está disponibilizado para você

gratuitamente". Por exemplo, a Air France disponibilizou um

aplicativo no qual você faz o kit da passagem aérea c calcula todos

os trajetos. Com ele você verifica todos os hotéis à disposição, qual

é o preço da reserva etc.
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Em breve deve haver uma concorrência

muito grande de aplicativos. Como eles serão

anunciados? Pela mídia tradicional?

Na minha opinião, a mídia tradicional nunca vai morrer. Não

vejo esse fatalismo de sobreposição, de uma mídia vencendo a

outra, mas como complemento e como evolução de modelo. A

mídia digital se apoiará nas mídias tradicionais para se divulgar

e vice-versa. Por exemplo, nós acabamos de fazer uma ação

no Twítter para Dell. Para divulgá-la, fizemos um anúncio de

página inteira falando do Twitter da Dell. Na verdade, a internet

traz uma oportunidade que é você conhecer o consumidor

como não se conhecia antes, porque as

pessoas deixam muitas informações nas redes

sociais. Tenho um amigo que faz pesquisa

pela internet e descobriu algo fantástico: os

motoboys passam Poliflor no banco da moto;

é um dos maiores usos do Poliflor hoje. Eu não

sei se dá para imaginar quanto é necessário

gastar em pesquisa, quanto a Reckitt teria que

gastar para saber que motoboy usa Poliflor

aos montes para passar no banco da moto. Ele

descobriu também que a cera é inflamável,

então pode pegar fogo porque o banco

flca perto do motor. E cria um problemão

para a empresa se por uso indevido ela for

processada. A empresa nem sequer sabia que

as pessoas usavam o produto para esse tipo de

situação. Navegando, fazendo monitoramento

da rede social, esse amigo descobriu isso.

A partir dai, começou a interagir com os

motoboys para entender porque eles faziam

isso c descobriu que é porque com o banco

mais liso, principalmente no trânsito de São Paulo, na hora

que para no semáforo o atrito é menor tanto para parar

quanto para sair. Então, aqui está uma oportunidade para

desenvolver um produto para esse tipo de situação. E há uma

porção de empresas fazendo pesquisa para saber o que os

consumidores querem em relação a produto. Vários produtos

estão sendo retomados porque no Orkut surgem comunidades

de produtos antigos. O tênis Conga e o Kichute são exemplos.

São produtos que para se descobrir que existe um nicho de

mercado seria necessário gastar uma fortuna. E através do

Orkut, por exemplo, você acaba descobrindo ao monitorar, e

começa a ver que existe uma porção de pessoas interessadas

no assunto. Com base nisso, você consegue ver que existe uma

oportunidade para o anunciante. Então, se o produto já existe,

pode-se criar uma estratégia de comunicação, e se já saiu de

linha, pensar em relançá-lo.

Pelo que você está afirmando, a rede social tem uma

função mais de fornecer subsídios do que simplesmente

traçar o perfil do internauta para criar uma campanha.

Na verdade, você vai aperfeiçoar o produto. Agora

o consumidor pode mostrar para a

empresa o que interessa?

É muito importante entender que as redes

sociais são uma oportunidade como nunca se

teve de se interagir com pessoas de uma maneira

muito mais simples. Antes, para interagir com

um número tão grande de pessoas era quase

impossível. E isso abre uma oportunidade

enorme para se criar. Vou dar um exemplo:

fizemos uma ação para a Nokia, recentemente,

na qual lançamos um concurso de banda de

garagem. A proposta da Nokia, era disseminar

o conceito cie música, que a música conecta as

pessoas e que a Nokia também conecta pessoas.

Nós usamos o MySpace, que é muito forte em

música. A partir daí, fizemos uma estimativa

de que havia mais ou menos 8 mil bandas no

Brasil. Queríamos ter em torno de 5% delas.

Depois de seis semanas, tivemos quase 2 mil

bandas participando, e o que vendeu de celular

foi impressionante. Então, a rede social serve

para vender também. Para a Dell, nós estamos usando o Twitter

para vender notebooks. Para a Smirnoff, estamos vendendo

a Caipiroska. e usaudo a internet e as redes sociais para fazer

a disseminação da bebida por meio do conceito churrasco.

Criamos uma comunidade de churrasqueiras na qual agora as

pessoas sabem que em vez de perder tempo para fazer caipirinha,

compram a Caipiroska pronta. Nós adequámos o produto a uma

situação de consumo. Só conseguimos porque entramos nas redes

sociais e descobrimos a ocasião do churrasco para fazer isso.



Qual é o formato do anúncio? É o banner?

Vamos pegar o exemplo do churrasco. Nós criamos um site

chamado churraskeiro,com.br. Este site possui um conjunto

de serviços para o universo do churrasco. Há a ferramenta

de calcular .churrasco, então você vai na sua casa, entra no

site e tem uma calculadora de churrasco. Você diz assim:

"lá na minha casa vão seis homens, quatro mulheres c

duas crianças." E você coloca que pretende oferecer carne,

lingüiça e frango. Ele vai dizendo quanto de carne, quanto

de lingüiça e de frango você tem de comprar c informa

também quantas garrafas de Caipiroka você deve comprar,

quanto de pãozinho, de farofa, além de uma porção de dicas.

Além disso, há o Wessel, que é especialista no

assunto, com 16 vídeos dando dicas de como

cortar e preparar a carne. Um site bonitinho

e vai para o e-mail de todo o mundo. Além

disso, no corpo do e-mail vai a estimativa

do Climatcmpo, logotipo da Caipiroska e

Wessel, que são os patrocinadores do serviço.

Você vai tirando fotos do churrasco, liga no

computador, faz o upload das fotos e salva no

site. E um site que, na prática, possui vários

serviços em torno do tema churrasco. E!e foi

divulgado totalmente pela internet porque

nós tínhamos pouco dinheiro e fizemos a

divulgação com banners.

c-media; não se considera nesse percentual todo o investimento

que é feito para desenvolver o site, que vai para a produção.

Caso se considere esse dinheiro, com certeza esse número seria

muito maior,

No mercado americano é usado?

Também não. Mas quando estimam o número de produção,

passa de 25% do total do investimento de publicidade.

No Brasil, não dá nem para se estimar. Eu não vi ninguém

ainda encarar isso de maneira séria, pois ninguém consegue

estimar quanto se gasta em produção. Eu já desenvolvi aqui na

Wunderman filmes de RS 400 mil para internet, já consegui

desenvolver com esse valor. Isso nunca entrou

numa conta. A gente desenvolve sites de RS

50 mil, R$ 100 mil. Esses números nunca

entram em conta nenhuma. Existem diversas

empresas de internet no Brasil que têm bom

volume de negócios, bons profissionais e

vivem sem comprar mídia.

A verba publicitária voltada à

internet ainda é muito pequena?

Esse é um ponto muito importante. A gente fala bastante que

cresceu, e isso é verdade, mas ainda é muito pequena comparada

ao que poderia ser. Estima-se que seja hoje em torno de 3,5% do

total do investimento publicitário no Brasil.

E nos Estados Unidos é maior esse percentual?

É maior. E em torno de 8% do total de investimento. Já há

cidades nos Estados Unidos, por exemplo, San Francisco e Los

Angeles, em que o percentual chega a 12% do investimento,

mas o ponto é que lá você tem uma indústria do universo digital

mais evoluída, porque a indústria c muito maior do que a nossa.

Então, 12% deles c muito dinheiro. Só que existe um outro

ponto: quando nós falamos de 3%, 3,5%, estamos falando de

Existe algum país que já mensura isso?

Eu não conheço nenhum.

Então, ainda há essa lacuna?

Sim, porque se convencionou usar o mesmo

modelo da propaganda. Na propaganda é assim

' que se mensura. Você mensura investimento

em mídia, não em produção. Só que no mundo

digital o investimento em produção é tão grande ou maior do

que o investimento em mídia.

Porque quando você produz um

site a mídia é praticamente gratuita...

Esse é o ponto. O jeito de agir no mundo digital não é igual ao

da propaganda.

Mas a fórmula ainda é a mesma...

Ainda é. E isso acaba acontecendo também porque muíta gente que

trabalha no mundo digital veio da propaganda tradicional. Essas

pessoas pensam como pessoas da propaganda tradicional, e isso

funciona como aquele brinquedo em que você tenta encaixar a forma

triangular num quadrado, mas que obviamente não encaixa. H
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