
"Regra é crescer o máximo e o mais rapidamente possível", afirma autor  
Mariana Barbosa 
 
Recém lançado nos EUA, "Viral Loop", de Adam Penenberg, deve chegar ao Brasil em março 
(ed. Elsevier). O autor é professor de jornalismo da University de Nova York e ex-editor sênior 
da revista "Forbes". Ele concedeu a seguinte entrevista à Folha, por e-mail.  
 
FOLHA - O que é um "loop de expansão viral"?  
 
ADAM PENENBERG - É um circulo virtuoso que ocorre quando um grande número de pessoas 
passa adiante links, ideias, anúncios etc. e o negócio se propaga indefinidamente. Alguns dos 
negócios mais famosos da nossa era -Facebook, eBay, Google e Twitter- são virais. Todos 
criaram algo que os consumidores gostam tanto que divulgam entre os amigos. É possível criar 
um negócio do nada e alcançar uma valorização cósmica em tempo recorde. A regra é crescer 
o máximo e o mais rapidamente possível.  
 
FOLHA - Dá para prever se algo vai "pegar"?  
 
PENENBERG - É difícil, mas não impossível. Algumas coisas funcionam. Por exemplo, incluir 
celebridades em uma campanha. A audiência é quem decide o que é bom, mas, com alguma 
frequência, você sabe exatamente o que ela quer.  
 
FOLHA - Muitas das grandes companhias virais ainda lutam para transformar uma 
grande ideia em receita. É uma questão de tempo?  
 
PENENBERG - Absolutamente. O Twitter já assinou alguns acordos com Google e Microsoft e 
deverá receber por isso. Se tivesse 3 milhões de usuários, e não 300 milhões, o Facebook não 
estaria avaliado em US$ 6,5 bilhões. Tenho certeza de que quando chegar a meio bilhão de 
usuários [o Facebook] estará faturando bastante.  
 
FOLHA - A exploração excessiva do marketing nas redes sociais não pode matar o 
negócio?  
 
PENENBERG - Se as pessoas não gostam, não passam adiante. Nada que é ruim se 
transforma em viral. De certa forma, a viralidade é o ápice da democracia.  
 
FOLHA - Se o Facebook começar a pagar para os usuários mais ativos, que ditam 
tendências, não há risco de perda de credibilidade?  
 
PENENBERG - Como saber que eles estão sendo pagos? Isso existe há séculos. Em 1700, 
quando a Companhia Holandesa das Índias Orientais era a empresa mais poderosa do mundo, 
ela oferecia de graça roupas com tecidos sofisticados para as elites. Semanas depois, as 
vendas aumentavam. Confiamos nas opiniões das pessoas do nosso meio social, mais do que 
em comerciais.  
 
FOLHA - O sr. bolou aplicativos no Facebook para viralizar e divulgar o seu livro. Deu 
certo?  
 
PENENBERG - O aplicativo (http://apps.facebook.com/viralloop) é uma estratégia de 
marketing e também uma prova para a minha tese. Ele diz o quanto você vale, em dólar, para 
o Facebook. Quanto mais ativo você é na rede, maior o seu valor. Milhares de pessoas já 
baixaram o aplicativo. Foi incrivelmente viral, mas não absurdamente. Ainda. Estamos em 
negociação com empresas e ONGs para permitir que as pessoas convertam dólares virais em 
coisas reais. Quando acontecer, vai pegar.  
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