
co recebe tratamento adequado." Esti-
ma-se que, apenas nos Estados Unidos,
os custos relacionados às pessoas de-
primidas que continuam trabalhando
passem dos US$ 50 bilhões por ano.

Um levantamento da Unidade de
Depressão da Universidade de Michi-
gan, um dos centros mundiais de re-
ferência sobre o assunto, mostrou que
nos Estados Unidos, apesar de 65%
dos gerentes de RH afirmarem oferecer
assistência, somente 14% dos emprega-
dos fazem uso dos recursos. Perto de
60% dos deprimidos afirmaram não
requisitar assistência com medo de se-
rem preteridos ou mesmo demitidos.

Entre os gerentes de RH, apenas
18% afirmaram receber treinamento
adequado para identificar e enfrentar
a questão. Cerca de 80% dos gestores
de benefícios admitem que as perdas
de produtividade são mais custosas
do que tratar os empregados, mas so-
mente 11% empreenderam algum tipo
de programa de diagnósticos ou de
conscientização na sua companhia.

Os custos de lidar de maneira
ineficiente com a questão geraram in-
clusive a criação de um site chamado
Depression Calculator (Calculadora
da Depressão), no qual é possível ve-
rificar o quanto as companhias sem
políticas para o assunto perdem com
a baixa produtividade. O sistema usa-
do leva em consideração estudos que
indicam níveis de depressão altos e
muito próximos na maioria dos países.

O mais dramático é que a demis-
são pura e simples do empregado em
depressão tende apenas a agravar a
situação, já que continuar trabalhan-
do é uma das receitas para se sair da
crise. Além disso, de acordo com a tese
dos psicólogos Andrews e Thomson,
pessoas em situação de depressão
podem estar enfrentando questões
centrais nas suas vidas que precisam
ser encaradas e das quais elas podem
sair inclusive melhores. Em cerca de
80% dos casos, há uma recuperação
completa, sendo que muitas vezes
o episódio depressivo nunca ocor-
re novamente. (FLÁVIO DE CARVALHO SERPA)

uando profissionais de marketing
montam estratégias para alcan-

çar os membros de redes sociais como
Facebook e Orkut, se veem diante de
duas alternativas básicas: comprar es-
paço publicitário ou encarar o desafio
de uma campanha viral, o boca a boca
virtual. Um estudo encabeçado pelo
professor da Harvard Business Scho-
ol Sunil Gupta - Do Friends Influence
Purchases in a Social Network? ("Amigos
influenciam as compras nas redes so-
ciais?", em tradução livre) - demonstra
que o viral é o melhor caminho. "O ín-
dice de cliques por propaganda é mui-
to baixo nas redes sociais", diz Gupta.

Para se fazer ouvir nas ultraco-
nectadas redes sociais, é importante
entender quem tem influência e quem é
influenciável. O estudo analisou o com-
portamento de usuários da rede social
Cy world, na Coréia do Sul, que conta
com 21 milhões de membros registra-
dos no país (40% da população) e pene-
tração de 90% na faixa etária de 20-29

anos. Uma das fontes de renda do site é a
venda de itens virtuais para a decoração
de páginas pessoais. O estudo começou
pelo mapeamento da "ecologia" da rede
social, identificando nela três grupos,
chamados respectivamente de "mem-
bros de status baixo", "membros de sta-
tus médio" e "membros de status alto".

Os usuários de baixo status, que
respondem por 48% da amostragem,
não são bem conectados, nem dão
muita importância para isso. Não se
deixam influenciar pelos outros. Os
usuários de alto status, 12%, são su-
perconectados e ativos. No entanto, o
efeito da influência dos outros sobre
eles é negativo. Eles não querem imi-
tar ninguém. As grandes esperanças
recaem sobre o grupo do meio (40%
dos usuários) - os "seguidores" por
natureza. Moderadamente relaciona-
dos, compram muito online e buscam
imitar tendências. Desses grupos,
dois se destacam para a difusão de
informações: os inovadores e os se-
guidores. Os primeiros - que formam
o grupo de alto status - são impor-
tantes para o início de uma difusão
viral, e o segundo grupo - de médio
status - para aumentar o tamanho
da difusão. O efeito da propaganda
boca a boca é maior nas redes sociais,
aliás, do que no marketing offline.

Aí está a oportunidade para os
anunciantes. "Imagine uma em-
presa como a Sony ao promover sua
nova câmera digital. Ela tem os dois
caminhos: aceitar um retorno pu-
blicitário baixo de sites como o Face-
book ou oferecer de graça a câmera
a membros selecionados da rede",
afirma Gupta. "Nossa pesquisa de-
monstra que a melhor opção é a viral."

No Dia dos Namorados america-
no, a Honda enviou presentes virtu-
ais, em forma de coração com o logo
da companhia, para 750 mil usuá-
rios do Facebook. O arquivo podia
ser reenviado e foi um sucesso viral.
As oportunidades, na verdade, são
múltiplas e dependem basicamente
da criatividade do anunciante. Bem-
vindo ao mundo viral. (ÁLVARO OPPERMANN)
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