
Redes sociais tomam lugar do boca a boca 
 
As redes sociais ainda são uma incógnita para boa parte de seus criadores, que há muito 
tempo quebram a cabeça para encontrar formas de ganhar dinheiro com o estardalhaço 
causado por serviços gratuitos como Orkut, Twitter, Flickr, MySpace, YouTube e Facebook. 
Para os pequenos sites de comércio eletrônico, essa questão já está mais do que resolvida. 
 
Com suas milhares de comunidades de usuários, as redes sociais estão se convertendo em um 
grande motor de arranque para que pequenos sites de comércio eletrônico cheguem 
rapidamente a consumidores com potencial interesse em adquirir seus produtos. 
 
Foi por meio da divulgação intensiva - e gratuita - feita nestas redes sociais que o site Elo7, 
especializado em vendas de produtos de artesanato, saiu do anonimato em apenas um ano 
para hoje somar milhares de usuários e vendedores de produtos país afora. 
 
O Elo7 foi ao ar em março do ano passado com a meta de se transformar em um grande 
shopping virtual de artesanato. Seu fundador, o engenheiro de sistemas Juliano Ipolito, de 34 
anos, largou o emprego em uma multinacional para tocar o próprio negócio, a partir de um 
escritório montado em sua casa, em Campinas (SP). A decisão foi tomada após uma pesquisa 
feita em sites do exterior e uma consulta à base de dados do Sebrae, diz Ipolito. "Quando 
soube que o Brasil tinha mais de 8,5 milhões de pessoas vivendo de algum tipo de artesanato, 
vi que havia um mercado enorme pela frente." 
 
No Elo7, qualquer artesão, após fazer um rápido cadastro, pode enviar fotos e informações e 
divulgar gratuitamente até dez produtos. Quem adere a uma "assinatura" de R$ 49,90 por 
ano, pode divulgar quantos produtos quiser e usar ainda o serviço Pag Seguro, do Universo 
Online (UOL), que garante a devolução do dinheiro ao consumidor caso ele não receba a 
encomenda. Além dessa fonte de receita, o Elo7 também vende espaço publicitário e áreas de 
destaque para produtos na página principal do site. 
 
Do boca a boca digital gerado nas redes sociais, o Elo7 soma atualmente 15 mil vendedores 
cadastrados e mais de 240 mil produtos. Por dia, o site recebe 70 mil visitas. Mensalmente, 18 
milhões de páginas são visitadas. "Isso tudo é resultado da nossa divulgação nas redes 
sociais", comenta Ipolito. "Tem comunidades de artesanato no Orkut, por exemplo, onde 
existem 180 mil pessoas cadastradas. Cheguei a esse público sem gastar um centavo por 
isso." 
 
E quanto à medição dos resultados do site? "Uso o Google Analytics", diz ele. "Além de ser 
mais um serviço gratuito, é isento e plenamente confiável." 
 
Iniciativas como o Elo7 alimentam as estimativas feitas pelo Ibope NetRatings. Segundo dados 
da empresa de pesquisa, 83% das pessoas que atualmente navegam em sites de comércio 
eletrônico também visitam pelo menos uma vez no mês o Orkut. Não é um caso isolado. Dos 
internautas que passam mensalmente por lojas on-line, 89% também visitam as páginas do 
Twitter. Essa média sobe para 91% quando se trata do Facebook, e para 93%, quando 
observada a visitação ao MySpace. 
 
"Essa redes sociais também têm ajudado a mudar o perfil do consumidor on-line", comenta 
José Calazans, analista do Ibope NetRatings. "A idade média do usuário de comércio eletrônico 
fica entre 25 e 49 anos, mas há uma tendência clara de pessoas mais jovens (que são a 
maioria da audiência nas redes sociais) adquirirem mais produtos."  
 
A importância do Orkut para os negócios de Juliano Ipolito levou o empreendedor a criar um 
software específico para operar dentro dessa rede social. O sistema permite que o artesão leve 
sua loja virtual para dentro de seu perfil do Orkut. "O aplicativo já foi homologado pelo próprio 
Google", comenta Ipolito, que traça planos ambiciosos. "Estou a caminho do meu primeiro 
milhão." 
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