
42redessociaísperfil

POR CAROL CASTRO

desconectada por incríveis 15 dias. Alexandre Inagaki não consegue. Com o
celular sempre ao alcance, posta no twitter mesmo em feriados festivos, como
Natal ou Ano-Novo. Só perdoa mesmo a hora sagrada da balada.

Mesmo jovens, todos eles puderam observar uma indústria nascer, se
desenvolver e iniciar o amadurecimento. Viram a ascensão e decadência do
Napster, ICQe Mirc, e visitaram (alguns até mesmo construíram) sites com
letreiros toscos e gifs animados. Assumiram as paixões e transformaram o ho-
bby em uma maneira divertida de fazer dinheiro.

Desde o ano 2000, quando os blogs (ainda com cara de diário pessoal)
começaram a pipocar, Luciana brinca de escrever e publicar na rede. "Eram
coisas bem tímidas, comecei, mas não dei andamento", conta. Conheceu em
seguida o MySpace. Criou um perfil, aprendeu a linguagem HTML e não
saiu mais do mundo das mídias digitais.

Quando perdeu o emprego na área de publicidade, em janeiro de 2007,
decidiu vender produtos da Natura (no mínimo, teria descontos no que com-
prasse). Interessou-se pelos projetos da Natura e acabou criando um blogpara
divulgar o "Movimento Natura" Não era um espaço para vendas, a proposta era
simplesmente falar de sustentabilidade e outros temas, acompanhados de vídeos.

Funcionou melhor do que ela poderia imaginar. Quando a Natura joga-
va palavras-chave da empresa no Google, era o blog de Luciana que aparecia.
Contrataram um consultor de internet para avaliar as possibilidades de crescer
na rede, novamente o blog foi citado, dessa vez como um modelo a ser segui-
do. A Natura decidiu entrar em contato com a publicitária.

Aproarividade e o entendimento sobre mídias sociais guiaram os holofotes
da Natura até Luciana. Diego Monteiro, consultor da Direct Labs, agência espe-
cializada em colaboração para relacionamento digital, aponta quatro caracterís-
ticas essenciais para profissionais interessados em atuar na área de redes sociais.
No topo, destaca a extrema importância em conhecer e compreender as neces-
sidades dessas mídias, saber como funcionam e quais as diferenças de cada meio.

Em segundo lugar, precisam ser pessoas flexíveis, com facilidade para se
relacionar com outros intemautas, responder à críticas e tolerá-las. 'A web
2.0 tem de ter esse caráter de conversa, caso contrário não faz sentido, volta
ao 1.0" afirma Monteiro. As duas outras características são capacidade de

criar bom conteúdo e proatividade. "Não dá para esperar alguém sugerir
um post. Na internet os assuntos surgem rapidamente, a pessoa tem de

Apareceu apenas uma vez em uma lan house. Estefani
Viera enfrenta o primeiro teste na próxima viagem, na qual promete se manter
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sentir a necessidade e oportunidade
de falar sobre determinado assunto"
conta. Luciana tinha o perfil ideal.

Estefani Vieira também se encai-
xa no perfil, embora não seja a maior
fã de redes sociais. Formou-se em
turismo há dois anos e caiu de pa-
raquedas na área de marketing. Aos
24 anos, a profissional em turismo
conhece bem a internet, cresceram
juntas. Desde os 11 anos usava a rede
para acessar jogos on-line, salas de
bate-papo e fazer pesquisas para tra-
balhos escolares. Hoje utiliza a rede
mais para trabalho e informação,
sites de notícias. Fechou a conta do
Orkut e quase não utiliza o MSN.
Ainda assim não consegue viver des-
conectada; aos fins de semana quem
tenta dividir um pouco da atenção é
o namorado. "Ele fala, sai desse com-
putador', mas é difícil" brinca.

Partiu de Estefani (ou @estefani-
vieira-o (a) éum dos caracteres funda-
mentais do serviço, indica quem é o
usuário; paraotema,ocaracteréo#) a
ideia de reativar o Twitter da Decolar.
Por dentro das novidades da internet,
via, ainda no começo de 2009, o cres-
cimento acentuado do microblog.
Enxergou futuras oportunidades e
apostou nas redes sociais.

NAPELEDOS
BLOGUEIROS
PROFISSIONAIS

Com apenas seis meses de vida,
o Movimento Natura teve de dividir
espaço com um novo empreendi-
mento: o blog Chronos. Era ainda
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um projeto piloto, com prazo para
expirar - de agosto a novembro de
2007. Mas o sucesso o manteve ati-
vo até janeiro do ano seguinte. Em
março de 2008, aos 31 anos, Luciana
ganhou um blog definitivo, o Blog
Consultoria (o twitteiro pode prefe-
rir segui-la no (@LuSoldi). Era dela a
função de postar e responder a todos
os comentários. Novamente não era
um espaço para vendas, mas, sim,
para disseminação de informações.

Até julho do ano passado, con-
tinuou respondendo aos seus lei-
tores. Mas Luciana encontrou um
outro emprego, redimiu-se com
a profissão e começou a trabalhar
em uma agência de publicidade
on-line. Ganhou uma parceira, que
administra os comentários e decide
qual será publicado. 'À coisa saiu do
controle, são mais de 50 comen-
tários por dia, não conseguia mais
cuidar sozinha", conta.

Uma vez por semana, as duas
se reúnem junto a outras pessoas

#TURISMOLOGA
Proatividade
levou
©estefanívíeíra
a comandar
o twitter
da Decolar

ligadas à Natura, e definem quais temas devem ser abordados nos próximos
dias. Mas Luciana ainda tem total autonomia para postar o que desejarÀtarde,
quando encontra um vídeo interessante, faz uma pausa nas atividades publici-
tárias e prepara um novo conteúdo para o blog. Mas são exceções. Geralmente
as postagens são feitas à noite, quando Luciana já terminou o expediente, fez
aulas na academia e relaxou com sessões de ioga.

Estefani chega ao escritório da Decolar e logo cedo se reúne com o pessoal
do departamento comercial. Ali são definidas quais promoções serão anun-
ciadas via Twitter. Posta as novidades, checa as dúvidas (geralmente referentes
a roteiros e passagens), pesquisa palavras-chave no espaço de busca do micro-
blog e adiciona twitteiros que estão em busca de passagens aéreas ou viagens,
ou mesmo citam a Decolar sem saber da existência do perfil no Twitter. Cuida
também da conta no Facebook e da comunidade e perfil no Orkut

Enquanto executa outras funções - Estefani também é responsável pe-
los links patrocinados do site -, confere a cada hora se há alguma novidade
em cada uma das redes sociais. Pelo microblog, mais de cinco mil seguidores
acompanham o trabalho da profissional em turismo.

Estefani e Luciana se enquadram no perfil característico desses novos
profissionais - carreiras na área da comunicação, idade na casa dos 20 e
30 anos. "São profissionais da geração Y Jovens têm mais facilidade de
agregar e saber onde essas mídias são aplicadas", garante Lúcio Tezotto,
gerente de atendimento da Catho Online. Contrariando algumas opini-
ões, Tezotto afirma que as vagas que surgem no site nessa área raramente
são destinadas a estagiários. "São vagas efetivas, não apenas pela fiscaliza-
ção do Ministério do Trabalho, como também pela falta de experiência
dos estudantes", afirma.
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Não se especializaram, não fize-
ram cursos para aprender as artima-
nhas das redes sociais. Vivendaram
as novidades. Por ainda ser uma
nova profissão, ainda há carência de
cursos, nenhum especialmente vol-
tado para a área. "Não é necessário
criar uma especialização. Um treina-
mento específico é interessante, mas
não essencial", defende Tezotto. Ga-
nham os profissionais que estiverem
ligados a essas novas mídias. "É mui-
to comum nessa área um blogueiro
famoso ganhar profissão", completa
Diego Monteiro.

É PROFISSÃO MESMO!
Alexandre Inagaki é um desses

exemplos. Para o leitor ir se acostu-
mando, aqui vai, no estilo Twitter,
em exatos 140 caracteres: @)Inagaki
se alimenta de #redes_sociais, nin-
guém o vê desconectado. Jornalista
e consultor, ele ainda é a face por trás
do @)Smimoff_Brasil.

A história do blogueiro come-
çou há dez anos. Em 2000, ainda
frequentando o curso de jornalismo
pela Faculdade Cásper Libero, jun-
tou um grupo de amigos para criar
fanzines e distribuir para uma lista
de e-mails. Depois criou um blog
voltado para a cultura pop, ganhou
reconhecimento e o entendimento
das mídias sociais o transformou em
um expert no assunto.

Dá consultoria para sete agências,
entre elas a Sony Picture do Brasil. Ina-
gaki assiste a filmes que serão lançados
no Brasil e bola uma forma de torná-lo
assunto dentro das redes sociais. Com
"Julie e Julia" a ideia foi lançar a história
de uma blogueira brasileira com tra-
jetória semelhante a de Julie Powell,
protagonista do filme.

Quando Glória Perez decidiu
criar um blog para um dos persona-
gens da novela "Caminho das índias",

#MUDANÇA
De
revendedora,
©LuSoldí
se tornou
blogueira
oficial da
Natura

Inagaki deu palpite (com outros 40 blogueiros conhecidos que visitaram o
Projac). Quando a MTV pensou em um blogueiro, pensou em Inagaki.
Quando a Smirnoff pensou em um twitteiro, pensou em Inagaki.

A Smirnoff Brasil queria difundir pelo Twitter o conceito "Be there" (Esteja
lá). Não era interesse da empresa fazer apologia ao uso do álcool. Apenas de-
sejavam passar a ideia do #BeThere, bons momentos entre amigos, nos quais,
implicitamente a vodca também está presente. Em setembro de 2009, a marca
lançou o perfil @Smirnoff_Brasil. De lá para cá, quase cinco mil pessoas passa-
ram a seguir a empresa. Número bem inferior se comparado ao perfil pessoal
do blogueiro, o (@Inagaki, que ultrapassa a marca de 14 mil seguidores.

Inagaki não tem rotina. "Trabalho em home office e táxi office" brinca. Faz
o horário que deseja. Mas não pense que a rotina dele é um passeio. O tempo
roubou as postagens dos blogs pessoais. Aliás, não apenas o dele. Estefani de-
sativou o perfil no Orkut porque não conseguia mais atualizá-lo. Apesar da
paixão e chamego pelo blog inicia, Luciana fez a última postagem em dezem-
bro de 2008. "Brincadeiras" postas de lado, agora decidiram seguir carreira. Dá
para entender, afinal, no topo da profissão, um ainda jovem gerente de mídias
sociais ganha, em média, R$ 8,5 mil. #ficaadica.

Text Box
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