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As relações do m u n d o virtual e do mundo real estão cada vez mais parecidas. Essa 
foi uma das discussões travadas por especialistas em redes sociais que participaram, 
no mês de março, do Web Expo Forum 2010, em São Paulo. Durante o painel "A 
nova geração das redes sociais", Marcello Póvoa, sócio da MPP Solutions, falou sobre 
métricas, valor da compreensão da estrutura dos relacionamentos, conteúdo gerado 
pelos usuários e também sobre como as empresas podem utilizar esse canal de 
comunicação de forma adequada para atingir bons resultados. De acordo com uma 
pesquisa divulgada em março pela Nielsen Company,a audiência única de redes sociais 
cresceu 3 0 % , de 244,2 milhões para 314,5 milhões de usuários no período de um ano. 
Apenas em fevereiro, internautas de dez países, incluindo o Brasil, passaram 5 horas e 
meia em redes sociais; os brasileiros navegaram em média 4 horas e 27 minutos em 
comunidades c o m o Facebook, MySpace,Twitter e Linkedln. Já estudo realizado pelo 
Ibope Nielsen Online apontou que em fevereiro deste ano 67,5 milhões de pessoas 
navegaram pela web, sendo que as redes sociais mais acessadas foram: Orkut, com 
26,9 milhões (73%);Twitter, c om 8,8 milhões (8,8%); e Facebook, com 8 milhões (22%). 
A pesquisa mostrou ainda que entre maio de 2009 e fevereiro de 2010 o número de 
pessoas que visitaram as mais significativas URLs de redes sociais aumentou 1 3 % ; a 
idade das pessoas que mais utilizam esses recursos é de 25 a 49 anos. Em conversa 
com a revista Marketing, o executivo mostrou como as companhias podem e devem 
gerar ações para se aproximar mais e mais de consumidores que ecoam suas opiniões 
por todos os cantos do m u n d o com um simples "post". 

O que as redes sociais representam para o 
marketing do século 21? 
Um novo meio de relacionamento entre empresas 
e seus consumidores. Com o amadurecimento 
das ferramentas de métricas e suas interpretações 
poderemos obter iniciativas como monitoramento da 
percepção do "brand", entendimento das tendências 
do buzz online, identificação dos influenciadores e de 
quem está falando do produto, uso da granularidade da 

rede para comunicação e marketing, formação de um 
CRM de "precisão cirúrgica", entre outros. 

Quais são os pontos a serem avaliados por uma 
empresa que deseja investir em redes sociais? 
Se a empresa pensa, e deve, investir em redes 
sociais, primeiro é preciso ter objetivos e retornos 
claros. O que eu quero fazer com isso? Aumentar 
vendas? Formar CRM? Melhorar meu atendimento 



ou ampliar a percepção da minha marca? Isso é 
importante porque depois você pode mensurar 
com alguma precisão o sucesso ou o fracasso das 
suas ações. 

No ano passado você escreveu em um artigo 
publicado no Webinsider que o maior desafio 
das empresas era encontrar o equilíbrio entre 
os portais corporativos e o universo das redes 
sociais. O que é preciso para chegar a esse 
equilíbrio? 
Qualquer empresa está interessada em capitalizar 
em cima de uma comunidade, em torno de pessoas, 
e as redes sociais são universos abertos e livres, 
não há um controle. Você pode ter propagação de 
opinião positiva e negativa. Frente a essa audiência, a 
empresa precisa encontrar uma maneira de integrar 
o corporativo e as redes sociais. É necessário uma 
simbiose para usar as redes e saber fazer isso. 
Com o uso das APIs (Interface de Programação 
de Aplicativos), por exemplo, as empresas podem 
"linkar" as pessoas com as redes sociais. Com 
o mesmo login é possível entrar na rede social, 
na comunidade do site, ou seja, promover uma 
autenticação da empresa com a autenticação da 
rede social. O grande benefício das redes sociais é 
a propagação do conteúdo, que pode ter um efeito 
poderoso se desenvolvido de forma correta. 

Quanto uma empresa precisa investir para 
gerenciar de forma coerente sua comunicação 
em redes sociais? 
Investir em redes sociais ainda é mais barato que 
investir nas mídias convencionais. Ao mesmo tempo, 
talvez os retornos não sejam tão quantificáveis. Existe 
um mito de que entrar nas redes sociais tem um custo 
zero. Tem de ter alguém para manter. O mais custoso 
dessa forma de comunicação é fazer a manutenção das 
ações, ter o monitoramento adequado. Acredito que 
essa área de monitoramento vai evoluir muito e quando 
houver métricas mais específicas o serviço tende a ficar 
mais caro. 

Você acredita que o movimento das redes sociais 
tem um fundo antropológico. Fale um pouco 
sobre isso. 
É imprescindível que as empresas fujam dos chamados 
"gurus", aqueles que desenvolvem uma série de teorias 
sem terem fundamentos ou bases teóricas. Para trabalhar 
com comunicação digital é necessário entender de 
marketing, de relações públicas e de internet. Os 
algoritmos que estão sendo desenvolvidos para fazer 
a mensuração, por exemplo, trazem profissionais 
de antropologia e de sociologia, isso tudo para que 
possamos traçar um perfil de quem são essas pessoas 
que estão na rede. 

Até que ponto o boca a boca funciona nas redes 
sociais? 
Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, diz que a média 
de amigos que você tem em uma rede social é de 110 
pessoas. No entanto, deposita sua confiança em apenas 
6,6 pessoas. Sendo assim, quantidade não mensura 
qualidade quando se trata de relacionamentos. Já no 
mundo físico, pesquisas de relacionamentos dizem que 
as pessoas têm, em média, entre 100 e 200 amigos. No 
entanto, aqueles que você realmente escuta vão de quatro 
a sete. Isso é muito parecido com o que se tem na rede 
social, ou seja, o mundo real é muito similar ao virtual. O 
que quero dizer é que o número de mensagens trocadas 
com pessoas em redes sociais não significa que dará 
àquele internauta o vetor de decisão, porém, esse mesmo 
indivíduo pode trocar apenas uma mensagem com o pai 
ou um amigo próximo e isso contar expressivamente na 
sua decisão de compra. Além disso, temos de levar em 
consideração que o ser humano tende a lembrar muito 
mais de questões que não foram resolvidas. Nesse 
sentido, é importante o monitoramento da comunidade 
da empresa para que um comentário negativo não se 
transforme em algo de maior efeito. 

Como você enxerga o trabalho de monitoração 
que é feito hoje em dia pelas empresas e 
agências em relação ao que é publicado na web? 
Ninguém faz 100% de monitoramento. Você não 



consegue controlar bilhões de informações. Algumas 
empresas estão investindo mais fortemente nisso e já 
trabalham com identificação semântica. Estamos no 
começo da linha de evolução da mensuração. 

Em quantas comunidades uma empresa precisa 
estar para ter visibilidade? 
A empresa tem de focar em comunidades inerentes 
ao seu negócio. O importante é que se a companhia 
resolver entrar em três comunidades é preciso ter a 
manutenção adequada. Se não fizer isso, a tendência 
é ficar menos sociável. Do ponto de vista de pessoas, 
principalmente crianças, há uma significância 
cognitiva. Se a empresa está se comunicando com o 
público infantil precisa compreender que ele traz um 
perfil de multitarefa e que possui mecânica cognitiva 
diferente do adulto. 

Como você vê a atuação das agências de mídia 
digital no Brasil hoje em dia? 
Posso dizer que a filosofia da MPP é fazer a estratégia, o 
projeto e o desenvolvimento do canal online do negócio. 
Se for varejo, tem de refletir um braço do canal varejo; se 
é automotivo, por exemplo, vamos enfatizar venda e pós-
venda. É preciso estar atento às necessidades do cliente 
e, mais uma vez, digo que ele precisa saber exatamente 
o que deseja. 

A tecnologia muda muito mais rápido que a 
capacidade de absorção das pessoas. Como 
empresas e agências podem lidar com isso? 
Realmente a tecnologia muda rápido, mas as 
tecnologias que sobrevivem são aquelas em que se 
deve focar. Muitas inovações são feitas ao longo do 
tempo. Se proteger contra isso é perceber quem serão 
os vencedores e focar neles. 

Como você enxerga esse mercado de trabalho 
e como as faculdades de marketing trabalham o 
tema digital dentro de suas grades? 
Presença de computadores nas salas de aula e 
professores que entendam o que está acontecendo, 

também do ponto de vista técnico, são diferenciais de 
qualquer curso. Internet é uma rede de coleção e de 
distribuição da história humana. E o mundo acadêmico 
tem de dar essa oportunidade aos alunos. 

A que tipo de informação o cliente tem de estar 
atento quando vai escolher uma agência digital 
para cuidar de sua marca ou produto? 
Reputação, credibilidade, histórico de mercado, portfólio 
e demonstração de resultados. É muito importante 
também o entendimento do serviço que as agências 
prestam para que fiquem claros os resultados. E mais 
uma vez alerto para terem cuidado com os "gurus". 

Como o mobile marketing pode contribuir para o 
crescimento das ações de marketing digital? 
O dispositivo móvel é mais um importante canal de 
distribuição da internet. Seu principal diferencial é o 
que o próprio nome diz: a mobilidade. Ou seja, além 
de todas as informações sobre o consumidor que 
empresas poderão obter pelo uso de PCs, adiciona-se 
o aspecto geográfico no celular, por exemplo. O lugar 
onde o usuário está em determinado momento pode 
ser uma importante informação de marketing para 
a empresa a partir do momento em que ele receba 
algum valor que lhe faça permitir sua localização por 
um sistema. No mais, todas as funcionalidades do PC 
podem estar literalmente no seu bolso, sendo, assim, 
potencializadas. 

Para você, como será o marketing do futuro? 
No futuro, teremos um marketing mais "granulanzado", 
onde ações de branding, pré-venda, venda e pós-venda 
terão de acertar com precisão os interesses de grupos 
segmentados. Ou seja, o consumidor tem de perceber 
relevância, caso contrário não se interessa. A sociedade 
produz exponencialmente cada vez mais informação 
e, consequentemente, cada vez mais a atenção do 
consumidor é diluída. Relevância será fator cada vez 
mais crítico no marketing. Sem relevância, a informação 
virá com ruído, podendo, inclusive, ter o efeito contrário, 
causando uma percepção negativa. Cl 
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