
O
s dias de Jaldomir da Silva Filho são cheios. O
analista de sistemas paulista acorda às 5 horas da
manhã e segue de Bragança Paulista, a 90 quilôme-
tros de São Paulo, para a central de operações do
Metrô, na capital, onde trabalha. Leva quase 2 ho-
ras na ida e outras tantas na volta. O professor de
marcenaria Fernando Carvalho da Costa tem uma
rotina parecida. Dá aula para duas turmas e passa

3 horas diárias no trânsito. Chegando em casa, à noite, ambos têm outro
expediente. Entram em fóruns, blogs e comunidades na internet para
responder a dúvidas de usuários de telefones celulares Nokia. Esclarecem
desde os detalhes mais simples, como a anotação de números na agenda
do aparelho, até complexas perguntas técnicas. O trabalho geralmente vai
até a madrugada. Silva e Costa não são funcionários da Nokia.
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Ambos nem sequer recebem
pagamento pelo serviço que
prestam. Apaixonados pelos
celulares da marca e por inter-
net, eles participam de listas de
discussões para trocar informa-
ções com outros intemautas
simplesmente para obter o re-
conhecimento das comunidades
virtuais. A Nokia também no-
tou o interesse de Silva, de Cos-
ta e de outros 500 consumidores
engajados com a marca e. em maio, criou
o programa Gurus. Esse grupo de fãs
agora tem um relacionamento mais pró-
ximo com a empresa. Eles continuam
trabalhando voluntariamente em nome
da companhia, mas têm estímulos que
vão além da reputação online. Quem
resolve o maior número de questões po-
de ganhar desde celulares até visitas ao
centro técnico da empresa, na Europa.
"O consumidor que era receptor de in-
formações passa a ser corresponsável
pela reputação do produto", diz Edmar
Bulla, responsável pelo projeto.

A Nokia busca a resposta para uma
pergunta cada vez mais importante no
mundo dos negócios: quanto vale um
amigo? Qual é o valor de uma opinião
positiva que um consumidor coloca no
Twitter no meio da tarde de uma segun-
da-feira? São grandes as chances de que
os comentários daquele amigo de vários
anos tenham mais peso na hora da deci-
são de compra. Como ouvir essa conver-
sa — e dar palpites — sem parecer in-
trometido? Como tentar tirar sentido



dessa cacofonia de vozes que acontece
na internet, toda ela registrada em pági-
nas do Orkut, do Facebook. do Twitter e
dos blogs? Nada menos do que 770 mi-
lhões de pessoas visitaram sites de rela-
cionamentos em junho, segundo a con-
sultoria americana comScore, Trata-se
de uma legião de indivíduos falando da
viagem de férias ou da festa de aniver-
sário a que foram no fim de semana. Mas
também uma legião de consumidores
trocando opiniões com pessoas de sua
confiança sobre produtos, serviços e so-
bre seus respectivos empregadores. Não
se trata de uma simples reprodução do
boca a boca. Uma frase dita na roda de
conversa se perde no ar. Uma mensagem
deixada no Twitter fica registrada e pode
se multiplicar milhares de vezes. Um
aperto de mãos é efêmero. Uma conexão
numa rede social, como Orkut, Facebook
ou Linkedln, é duradoura. Mais impor-
tante: ela gera uma complicada teia, cuja
representação não é muito diferente da
ilustração da página anterior. Os acadê-
micos chamam esse desenho de grafo



social. Já as em-
presas poderiam
chamá-lo de po-
te de ouro.

Um dos mo-
tivos para tanto

interesse pelas
redes sociais é o poder de atração que
elas exercem. O Facebook, maior rede
online de relacionamentos do mundo,
vem crescendo de forma assustadora des-
de seu lançamento, cinco anos atrás,
quando surgiu no quarto do estudante
Mark Zuckerberg. Hoje, conta com mais
de 340 milhões de usuários registrados e
já é o quarto site mais visitado do mundo.
No Brasil, o preferido ainda é o Orkut, a
rede criada pelo Google — mas o Face-
book vern ganhando adeptos a cada dia.
O que é incomparável é a devoção dos
brasileiros às redes sociais. Os internau-
tas daqui passam em média 6,3 horas por
mês nesse tipo de site, um número 50%
maior que o dos americanos. Gente gos-
ta de gente. Encontrar o lugar para as
marcas neste mundo é o primeiro desafio

que se impõe às empresas. "Imagine que
você está conversando com seus amigos
numa mesa de bar e uma pessoa inter-
rompe a conversa: 'Quem quer comprar
uma geladeira?" , pergunta Romero Ro-
drigues, presidente do Buscapé, um site
de comparação de preços. Assim Rodri-
gues resume o que talvez seja o dilema
mais importante do marketing hoje. Será
que as redes sociais são um terreno imu-
ne às mensagens comerciais?

Peter Kim, consultor especialista em
marketing digital, acredita que é apenas
questão de tempo. Os investimentos

mundiais em publicidade nas redes so-
ciais devem chegar a 2,35 bilhões de
dólares em 2009, segundo a consultoria
eMarketer, volume ainda pequeno fren-
te à verba publicitária online, de quase
70 bilhões de dólares, e ínfimo frente ao
bolo publicitário total, de quase 500 bi-
lhões de dólares. Mas a perspectiva é de
crescimento gradual nos próximos anos.
"Os anunciantes estarão onde a audiên-
cia estiver", afirma Kim. As experiências
das empresas mostram que é possível
obter resultados — mas não existem fór-
mulas. O modelo da publicidade tradi-
cional não funciona. Nas redes sociais,
as marcas não podem simplesmente re-
produzir a mensagem idealizada por
marqueteiros e publicitários. Elas devem
dialogar com os consumidores. E por
diálogo entenda-se efetivamente falar:
ler mensagens e respondê-las, responder
a dúvidas, aceitar elogios e também crí-
ticas (veja quadro na pág. 128). "A in-
ternet potencializa os erros e os acertos",
diz Abel Reis. presidente da agência
Click. Subestimar críticas na web não é
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forma como a pessoa se apresenta ao
mundo. Coutinho aponta o exemplo de
uma campanha realizada pela Fiat na
Europa. A montadora criou um programa
de relacionamentos chamado Ecodrive.
O motorista conecta um pen drive ao
carro, coleta e transmite os dados a um
site, que informa o consumo de gasolina
e as emissões de carbono, orientando
sobre a melhor forma de dirigir. A infor-
mação pode ser compartilhada na web,
o que reforça o compromisso do dono
do carro—e da empresa—com o meio
ambiente. A interação promovida pelas
redes sociais também pode ajudar a aper-
feiçoar produtos. Uma pesquisa da con-
sultoria McKinsey com l 700 empresas
que abraçaram as redes sociais apontou
que 22% delas tiveram como resultado
a criação de novos produtos bern-suce-
didos. Foi o que fez a subsidiária brasi-
leira da Pepsico. Ao longo de oito meses,
a empresa monitorou um grupo de ado-
lescentes com o objetivo de entender
melhor o principal público-alvo da bata-
ta frita Ruffles. O resultado foi o lança-

o melhor a fa-
zer, como fez a
United Airlines
ao ignorar quan-
do um passagei-
ro insatisfeito

afirmou que ia
colocar um vídeo na internet contando
sua história — o passageiro ern questão
era o cantor canadense Dave Cairoll, que
compôs a música United Breaks Guitars
("United quebra violões"), assistida mais
de 5 milhões de vezes no YouTube. Os
prejuízos estimados chegaram a 180 mi-
lhões de dólares e se materializaram com
a queda nas ações. Ao mesmo tempo,
censurar comentários negativos em blogs
ou usar embaixadores da marca para ten-
tar calar as criticas a qualquer custo são
atitudes reprováveis.

Outro ponto importante, afirma Mar-
celo Coutinho, consultor do Ibope Mídia
e pesquisador da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing, é entender o estilo
de vida de seus consumidores — afinal
de contas, o perfil numa rede social é a
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mento, em julho deste ano, da linha
Ruffles Do Seu Jeito, com produtos seg-
mentados para meninos e meninas.

No Brasil, o destino natural dos es-
forços em redes sociais é o Orkut. A
rede tem 20 milhões de usuários regis-
trados e é dona da maior audiência da
web no país. Quase metade dos usuários
pertence à classe C. Marcas que miram
esse tipo de público têm tudo para apro-
veitar esse celeiro de consumidores em
potencial. O concurso Garota Social,
que elegeu a internauta mais bonita do
Orkut, é um exemplo do alcance e da
interação dos consumidores com uma
marca dentro de um site de relaciona-
mentos. A competição teve 4 332 inscri-
tas e foi patrocinada pela rede de varejo
Marisa e pela marca de bombons Sere-
nata de Amor, da Garoto. Em vez de
publicidade tradicional, as empresas
participaram fornecendo roupas e aces-
sórios para as fotos e os vídeos das dez
finalistas. O resultado impressionou: a
campanha gerou quase 250 000 votos e
97 000 comentários — sem contar a
publicidade espontânea gerada pelas
candidatas, pelos amigos das candidatas
e pelos amigos dos amigos, que coloca-
ram as empresas em evidência. "Os in-
ternautas tiveram contato natural com
as marcas", diz Fábio Carletto, um dos
idealizadores do concurso, desenvolvido
pela agência digital Mentez.

Da mesma forma como na publicida-
de tradicional, alguns setores levam van-
tagem pela própria natureza do negócio.
Empresas de bens de consumo, por
exemplo, tendem a ser as primeiras a
explorar as redes sociais. Mas isso não
significa que outros setores fiquem de
fora. Por mais improvável que pareça a
relação internet e posto de gasolina, a

m pouco mais de um ano, Benja-
min Self, um cientista da com-
putação de 32 anos, passou da
condição de ilustre desconheci-
do a autoridade mundial no po-

der das redes sociais. Self foi o responsável
por bolar a estratégia mais bem-sucedida
da curta história da internet social: a cam-
panha online de Barack Obama à Presidên-
cia dos Estados Unidos. É claro que Self e
sua empresa, a Blue State Digital, tinham
em mãos um produto que se vendia sozi-
nho, Além do carisma e do ineditísmo de
ser um candidato negro concorrendo por
um partido dominante, Obama contava
com a ajuda inestimável de seu opositor,
George W. Bush, cujo segundo mandato foi
um dos mais impopulares da história ame-
ricana. A favor de Self é preciso dizer que
seu trabalho foi um divisor de águas nas
campanhas eleitorais. O movimento pró-

Obama entrou nas maiores redes sociais
— notavelmente o Facebook -, agregou
blogs, gerou movimentação intensa no
Twitter e conseguiu a façanha de levantar
mais de 300 milhões de dólares em doa-
ções para a campanha. Desde então, Ben
Self passou a ser cortejado por dez entre
dez políticos do inundo—inclusive os bra-
sileiros. Mas somente um partido contará
com os préstimos do estrategista digital
de Obama, e esse partido será o PT,

EXAME apurou que Self tem contrato
com a Pepper Comunicação, agência do
marqueteiro João Santana, que historica-
mente trabalha para o Partido dos Tra-
balhadores. "O trabalho será de consulto-
ria e de preparação das estratégias digi-
tais", diz uma pessoa que trabalha com
Santana, "A equipe já está sendo formada.
Agora, a busca é por especialistas em mí-
dias sociais de todo o Brasil." Self pode



trazer a experiência avançada
de estratégias online que aju-
dou a levar Obama à vitória,
mas enfrentará um cenário
nada fácil por aqui, O país
acaba de aprovar as alterações
na lei eleitoral, que autoriza o
uso de blogs, sites e redes so-
ciais nas campanhas, assim como
e-mail e mensagens de texto em celulares,
Apesar dessas alterações, fundamentais
para as campanhas online, os grupos políti-
cos brasileiros têm um cenário de pouca ou
nenhuma familiaridade com as novas fer-
ramentas da internet - questão que nem a
mais agressiva das campanhas de inclusão
social será capaz de resolver até 2010.

Embora os brasileiros estejam entre os
povos que mais utilizam redes de relacio-
namentos no mundo — navegando acima
de 6 horas no mês de maio, 50% mais do

que os usuários dos Estados
Unidos -, os grupos políticos
locais são praticamente
neófitos em mídias sociais.
Tirando iniciativas isoladas
no Twítter, como os perfis do
presidente do PT, Ricardo
Berzoini, ou do governador de

São Paulo, José Serra, o engaja-
mento político com as ferramentas de in-
ternet, fundamental para o primeiro ano de
uma campanha online, é praticamente nulo.
Tanto é que a pesquisadora e estrategista
em mídias digitais Beth Saad, da Universi-
dade de São Paulo, foi chamada às pressas
em um seminário no Palácio do Planalto em
julho para explicar a idéia e o potencial de
Orkut, Facebook, Twitter, blogs e fóruns. A
sala estava lotada de assessores e secre-
tários interessados em entender a onda da
internet social. Mas o nível de compreensão

do tema, segundo a própria professora es-
creveu em seu blog, era baixo: "A platéia
passou a sensação de que eu 'falava grego'",
Ben Self não fala sobre o que fará por aqui,
mas certamente terá trabalho para
catequizar seus pouco iniciados clientes
brasileiros. "O conteúdo em torno de um
candidato precisa ser atraente o suficiente
para manter os eleitores por perto. Não se
trata de fazer discursos virtuais, mas de
manter uma conversa que tenha um apelo
emocional e aproxime quem está assistindo.
Se não existir um candidato que tenha esse
perfil, a tecnologia não vai ajudar. Não existe
fórmula mágica para vencer eleições", afir-
mou ele a EXAME.

Os próprios políticos reconhecem que a
flexibilização da lei é apenas o início e que
mudanças muito maiores precisam ser fei-
tas para que eles possam tirar vantagens
reais da web. "Os partidos não têm equipes
preparadas para trabalhar com a agilidade
que a internet exige", diz o deputado Júlio
Semeghini (PSDB-SP), Berzoini, do PT, de-
fende uma idéia pouco convencional em se
tratando de mídia social. Ele acredita que o
partido deva criar as ferramentas de inte-
ração, para que então os militantes se en-
volvam — quando o senso comum diz exa-
tamente o contrário: a mobilização deve
começar de baixo para cima. E o que diz o
guru Ben Self? Para ele, antes de tudo é
necessário conhecer os objetivos da cam-
panha. Será multiplicar o nome do candi-
dato em diversas plataformas? Será obter
contribuições para a elaboração do pro-
grama de governo? Será levantar dinheiro?
(A legislação brasileira permite a doação de
pessoas físicas por meio de cartão de
crédito.) As eleições de 2010 serão a
primeira experiência real do cruzamento
entre estratégias de internet e política no
Brasil — mas é preciso ser realista: elas
serão apenas uma amostra das campanhas
eleitorais do século 21.

Camila Fusco



rede ALE de
distribuição de
combustíveis
conseguiu fazer
uma campanha

que envolveu in-
ternautas, motoristas e qualquer pessoa
que gostasse de música. A rede criou,
junto com a agência Click, uma seqüên-
cia de pequenos shows com a banda
Fresno em quatro cidades brasileiras,
todos realizados em seus postos. A es-
tratégia de divulgação da agenda de
shows e do concurso para quem quises-
se acompanhar a banda nos bastidores
foi toda feita pelas redes sociais e pelo
Twitter—com nada menos do que 2 500
posts por semana. Os shows começaram
em junho e terminaram em setembro, e
o saldo foi positivo: cerca de 200 pessoas
acompanharam cada apresentação. O
projeto terminou, mas a estratégia não.
A ALE, que faturou 7 bilhões de reais
em 2008, destinou 70% de seus 15 mi-
lhões de reais anuais de marketing para
as mídias sociais. No ano passado, esse
volume não passou de 20%. "O papel do
marketing é boca a boca", diz Jucelino
Sousa, vice-presidente da ALE.

As redes sociais não são importantes
para os negócios apenas da porta para
fora. Mais e mais companhias estão per-
cebendo que existe um enorme potencial
na exploração das redes que se formam
dentro de seus limites. No final do ano
passado, uma equipe conjunta do Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT)
e da IBM analisou as trocas de e-mail e
mensagens instantâneas de um grupo de
consultores da gigante da tecnologia. A
idéia era entender o grafo social que
existe dentro da companhia, uma orga-
nização "paralela" que muitas vezes
pode ser mais flexível e eficiente que os
níveis de gestão expressos num tradicio-
nal organograma. A descoberta do estu-

do foi surpreendente: os funcionários da
IBM que mantinham contato por e-mail
mais intenso com seus superiores gera-
vam quase 600 dólares a mais em recei-
tas todos os meses. "O resultado é preli-
minar, mas indica que as redes sociais
formadas dentro das empresas são mui-
to importantes", afirma Lynn Wu, uma
das autoras do estudo. A área de recursos
humanos também tem se aproveitado das
redes sociais. A Tata Consultancy Servi-
ces, braço de serviços da indiana Tata,
contrata em média 30 000 funcionários
por ano. Para as vagas que exigem qua-
lificação, a busca começa em sites como
o Linkedln, urna espécie de Orkut para
contatos profissionais. "A qualidade dos
currículos e a facilidade da ferramenta
impulsionaram nossa decisão", diz o
vice-presidente global de RH, Ajoyendra
Mukherjee. "É muito mais barato do que
contratar uma consultoria,"

No fim da década passada, os gurus
tecnológicos previam/que, cedo ou tarde.
toda empresa marcaria presença na in-
ternet. A profecia estava correta. Agora
a previsão foi adaptada: as empresas vão
marcar presença na internet social. Não
basta apenas ter um website. Dialogar



com consumidores, clien-
tes e parceiros de negócios
de forma transparente é o
novo imperativo nas estra-
tégias online, diz David
Weinberger, professor da
Universidade Harvard e
um dos primeiros a pregar
a importância da tecnolo-
gia digital para os negó-
cios. Se essa interação vai

acontecer nas redes sociais
que existem hoje, ninguém se arrisca a
dizer. Um dos paradoxos da era da inter-
net social é que os grandes sites do gê-
nero, com o Facebook e o Orkut, ainda
não são grandes geradores de receitas. O
Twitter, estrela em ascensão do segmen-
to, nem sequer tem um modelo de negó-
cios. O serviço é gratuito e não há espa-
ços publicitários vendidos. O Facebook
deve faturar l bilhão de dólares neste
ano, mas boa parte desse dinheiro vem
de um acordo com a Microsoft. Uma

tentativa anunciada no ano passado de
tornar os usuários do Facebook "distri-
buidores'' de publicidade foi recebida
com protestos — e foi abandonada se-
manas depois. A mágica que o Google
opera na associação entre as palavras
pesquisadas e os links patrocinados exi-
bidos em suas páginas não é facilmente
replicável no Orkut. Encontrar uma ma-
neira automatizada de exibir publicidade
relevante nas páginas do site de relacio-
namentos é uma das principais missões
da equipe de 50 engenheiros que o Goo-
gle mantém em Belo Horizonte. "Ainda
não temos uma resposta para esse pro-
blema", diz Berthier Ribeiro-Neto, dire-
tor de engenharia do Google para a Amé-
rica Latina. Mas o esforço continua,
afinal de contas, como sabem Google,
Facebook e Twitter—e um número ca-
da vez maior de empresas offline —, a
internet social veio para ficar. •

Com reportagem de Crisriane Mano
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