


COMPORTAMENTO

CLUBE DO
BOLINHA 2.0
Grandes consumidores online têm afinidade com
tecnologia e levam a sério indicações de confiança.
Entre geolocalização e games sofisticados, utilidade e
praticidade, os homens digitais de hoje querem muito
mais que apenas carros, mulheres e fiitebol
Por Débora Yuri

Ele busca a tríade: entretenimento, informa-
ção e compras. Navega pelos grandes portais
para consumir hard news. Passa pelos canais
de esportes para a dose diária de informação
sobre o seu time de futebol favorito. Conecta-
se nas redes sociais para fazer novos negó-
cios, networking, paquerar e jogar conversa
fora com os amigos. Consome grandes doses
de pornografia e conteúdo erótico, de acordo
com sua predileção. É um ávido consumi-
dor - o poder de uma indicação de confiança
tem influência tremenda para se converter
em vendas. E, apesar de ainda consumir do-
ses cavalares de informação nos portais, ele
procura opiniões reais nos veículos indepen-
dentes, em canais alternativos.

O parágrafo inteiro acima é a descrição
do homem brasileiro digital atual, nas pa-
lavras de um expert no assunto. Criador e
editor-chefe do PapodeHomem (www.papo-
dehomem.com.br), o jornalista e publicitário

mineiro Guilherme Nascimento Valadares
comanda um projeto que surgiu há três anos
como blog, virou livro, e hoje é referência
para o público adulto, ou mais ou menos
adulto, masculino.

Como sugere a alcunha "Lifestyle Maga-
zine", o PapodeHomem é uma revista eletrò-
nica com 800 mil visitantes únicos por mês,
1,6 milhão de pageviews mensais e média
de 50 comentários por post - números para
deixar as grandes revistas físicas masculi-
nas do País com inveja. Entre os anunciantes
que já passaram pelo site estão Vivo, Tim,
Nokia, Diageo, Absolut, Smirnoff, Dell, Intel,
Microsoft, Peugeot, Citroen, Chevrolet, GM,
Volkswagen e Skol.

A história começou num grupo de discus-
são do Yahoo!, com a temática de universo
masculino e estilo de vida. No início, eram
pouco mais de meia dúzia de membros.
Logo, algumas dezenas. Quando atingiram

as centenas, Valadares migrou o grupo para
um fórum de discussão mais completo. Só
homens participavam.

"Era uma fraternidade digital, um clube
do bolinha 2.0, interligado por bits e bytes.
A grande maioria não se conhecia pessoal-
mente. Novos membros só eram aceitos por
indicação", ele lembra. As discussões gira-
vam em torno de quê? "De tudo, passando
pelo tripé carro-futebol-mulheres e indo
além, ao tratar de dúvidas, inseguranças e
questionamentos que muitos não confiden-
ciavam nem aos próprios pais. E nada disso
era dito nas publicações tradicionais para
homens, como VIP, Playboy e cia."

As colunas dos "Doutores" são as mais
acessadas - Dr. Love (que fala de relacio-
namentos e sexo), Dr. Health (saúde), Dr.
Drinks (bares e bebidas), Dr. Money (dinhei-
ro), Dr. Cook (gastronomia) e Dr. Fitness
(exercícios físicos), além de uma exclusiva



para as mulheres, o Ladies Room. Hoje, o
PapodeHomem está no Twitter, Facebook,
tem um canal no YouTube com produção
própria de vídeos e outro no Videolog. Neste
ano, uma compilação dos melhores posts foi
lançada em livro pela Editora Ediouro.

Num futuro próximo, a revista eletrônica
deve chegar ao mobile. "Investir nessa área
é um caminho certeiro para dialogar com
o homem digital", diz Valadares, que anali-
sa seu "leitorado" como sujeitos bem infor-
mados conectados, de 18 a 35 anos, classes
A/B, espalhados pelas regiões Sudeste, Sul
e Nordeste, com conexões de alta velocida-
de com a web e grandes consumidores de
conteúdo online.

"Ele não é o universitário quebrado, é o
jovem profissional com grana no bolso, que
consome não só conteúdo de qualidade, mas
também quer indicações de produtos de qua-
lidade", compara o jornalista. E tem não ape-
nas poder de consumo, mas o hábito de fazer
compras online.

"Isso faz toda a diferença. Há três anos, es-
ses homens já tinham grana no bolso, mas
também medo de comprar online. A bar-
reira da primeira compra foi rompida para

a maior parte deles, que hoje costuma com-
prar ingressos, roupas, ténis, até mesmo car-
ros, via web. O pensamento tecnológico se
enraizou de tal maneira que o homem digi-
tal não tem a menor dificuldade em transitar
por esse território."

Os homens estão aderindo à internet
como uma nova mesa de bar, o local onde
podem bater papo com seus iguais de forma
livre e descontraída, e isso impulsionou o
sucesso do PapodeHomem, na visão de seu
idealizador. "Somos um espaço de encon-
tro e de pertencimento para uma geração
confusa que não se encerra nos editoriais
de moda que vemos na Vogue."

Com cartão de crédito vultoso, interessado
em tecnologia e tendências, o homem digital
também tem grande poder de informação e
opinião, segundo Henrique Vieira, diretor da
BG Interativa, agência responsável pelas re-
centes campanhas digitais do New Fit e do
Honda City, ambos da Honda.

"Quando esse cara trava uma relação
com uma marca a ponto de virar fã, quan-
do a cabeça dele já está formada, quando
ele se identifica, ele vai falar sobre a mar-
ca para os amigos, vai indicá-la. Se ele tem

"Falamos sobre
tudo, do tripé
carro-futebol-
mulheres até
inseguranças
e dúvidas que
não são tratadas
pelas publicações
tradicionais para
homens"
- Guilherme Valadares, do
PapodeHomem

poder de consumo, ele consome. Se não, in-
dica aos amigos", diz Vieira. "Esse homem
digital compara tudo, produtos, faz análi-
ses. Está na internet pelo menos cinco dias
por semana. Pode ser engajado com a Nike
e não ter qualquer afinidade com a Puma,
mas pode ver um produto da Adidas, achar
bacana e indicá-lo."

Ele divide os chamados homens digitais
em dois grupos. O primeiro é formado por
sujeitos que já estão num estágio de maturi-
dade: trabalham, têm o seu lazer e, a partir
dos 29 anos, a prioridade é a sua carreira.
O segundo abrange gente que acabou de se
formar, mas já está no mercado de trabalho.

"O primeiro grupo busca conteúdo de
valor, segue formadores de opinião já co-
nhecidos, é racional, usa a internet para ob-
ter informação e ouve muito a opinião dos
amigos. O segundo se reconhece mais pelas
ferramentas, pelas novidades que as marcas
usam. São afeitos à realidade aumentada,
videogames, são mais sociais e se expõem
mais, inclusive em redes sociais. Ficam de-
senfreadamente atrás de tendências, e têm
afinidade com novos meios de interação. São
um pouco mais jovens, dos 19 aos 29 anos,
mas claro que você encontra caras de 35 a 45
anos assim", compara.



RACIONAIS, MAS SUSCETÍVEIS À BELEZA

De qualquer subgrupo ou ramificação, o ho-
mem digital está cada vez mais pronto para
o mobile, continua Henrique Vieira. "Está na
hora de as marcas olharem muito seriamen-
te para o mobile e, se ainda não estiverem lá,
entrarem. Mas o homem está disposto a ver
no celular coisas um pouco diferentes do que
vê na internet, onde a tela é muito maior."

Entre as ações mobile da BG Interativa para
a Honda estão dois games para iPhone. No
puzzle game "Pense seu caminho", o usuá-
rio, usando apenas cubos, criava o melhor
caminho possível para o New Fit. O jogo teve
mais de 30 mil downloads e fez barulho nos
EUA, Japão, Brasil, China, Canadá e Coreia.

Já para o Honda City foi lançado um game
de corrida em 3D, que também era um apli-
cativo. O jogador podia dirigir o automóvel
usando o recurso de acelerômetro do iPhone,
que permite controlar o carro como se esti-
vesse ao volante, por três grandes cidades
brasileiras: São Paulo, Rio e Curitiba.

Em sua parte "aplicativo", era possível lo-
calizar a concessionária Honda mais próxi-
ma, explorando o recurso de GPS do apare-
lho, traçar uma rota e fazer uma ligação para
contato ou armazenar o número em seus
"favoritos". A campanha digital do Honda
City incluiu ainda website interativo com
recursos 3D, realidade aumentada e áreas
imersivas com direito à experimentação dos
espaços internos do carro e seus comandos.

"O Honda Fit tinha uma pegada mais fe-
minina, então criamos um game mais estra-
tégico. Foi um dos aplicativos mais baixados
na Apple Store por três dias", conta Vieira.
"No caso do Honda City, que tem um públi-
co mais masculino, bem próximo do homem
digital, levamos o game para o lado da com-
petição. Feito em 3D, é bem elaborado, tem
um padrão compatível com os games que
esse público já usa, e disponibilizamos no
site ç para iPhone. Foi legal ver como o mobi-
le é hoje um recurso essencial para falar com
esse segmento de homens."

De um carro para outro, o acesso mobile
multiplicou por 5. Para Vieira, há dois ca-
minhos para falar com o homem no mo-
bile: games e aplicativos combinados com
geoprocessamento.

"O game faz parte da vida dele, a maioria
desses homens digitais se diverte assim. Mas

precisa ser um game mais elaborado, porque
eles estão acostumados com o Playstation
3, com o xBox na TV de plasma da sua sala.
E geolocalização é essencial, porque tem al-
guma utilidade para ele, e ele é racional, a in-
formação valiosa para ele é objetiva, pontual
e funcional", diz o diretor da BG Interativa.

É preciso tomar cuidado para falar com
esse público também, ele ressalta, porque
são indivíduos "exigentes quanto a recur-
sos e apresentação visual". "Se você faz um
joguinho qualquer e inverte a expectativa
dele, cria um pepino danado. O homem
abre o celular e mostra as fotos de que gos-
tou para os seus amigos. Então, para esse
grupo, a foto tem de ser bonita, o apelo vi-
sual é importante."

DE ELETRÔNICOS A ITENS FASHION

Segundo o Ibope Nielsen Online, os homens
de 25 anos ou mais representam 36% dos in-
ternautas brasileiros que navegam em casa

e/ou no trabalho - um contingente de 13,8
milhões de pessoas, considerando os dados
de março. Estão em grande proporção em
sites relacionados a tecnologia - de compu-
tadores em geral a softwares específicos -,
esportes, automóveis, economia e nos "en-
dereços adultos". Frequentam muito portais,
para ler notícias.

"Eles baixam muitos arquivos, têm maior
afinidade tecnológica que os demais seg-
mentos. Também entram em peso em de-
terminados sites de comércio eletrônico,
sobretudo os que enfatizam produtos eletrô-
nicos. Os homens passam muito mais por
internet banking e e-commerce do que as
mulheres, e compram mais online do que
elas", compara José Calazans, analista de
internet do Ibope.

Considerando o grupo masculino de 25
anos ou mais, 34% acessaram o Twitter ao
menos uma vez em março, 31% o Facebook
e 74% o Orkut, extremamente popular no.



"O homem tem
consumido mais
moda, desde o
jovem antenado
e descolado
até o executivo
que busca
comodidade"
- Roberto Jalonetsky, do
Brandsclub

país entre a classe C. "No Brasil, 55% da
audiência do Twitter é masculina, e são os
adultos que estão lá. O Facebook também
é uma rede social com pouca presença de
adolescentes", diz.

E-commerce + redes sociais é um tiro
certeiro nesse segmento, observa Roberto
Jalonetsky, sócio e brand sourcer do Bran-
dsclub, outlet virtual exclusivo para mem-
bros, que oferece descontos de até 70% em
produtos de marcas como Polo Ralph Lau-
ren, Nike, Puma e Guess.

No Brasil há um ano, a empresa tem
faturamento de R$ 25 milhões e registra
crescimento virai - para ser membro, é
preciso receber o convite de outro mem-
bro ou ser aprovado, na lista de espera,
por um membro. Os homens representam
45% da base de 1,1 milhão de associados
do Brandsclub - pertencem à classe A/B e
têm de 18 a 38 anos.

"Estamos também nas redes sociais, por-
que o nosso público está lá, e elas permitem
interatividade. O homem digital costuma
pesquisar online os produtos que pensa em
comprar, quer saber a opinião dos outros",
diz Jalonetsky, que ressalta a força do públi-
co masculino como consumidor.

"O homem tem consumido mais moda, tem

entrado no universo fashion, desde o jovem
antenado e descolado até o executivo que bus-
ca comodidade e se preocupa com o visual.
Ele não precisa pegar o carro e ir até o sho-
pping; o homem tem um comportamento de
compra mais dirigido do que a mulher, e va-
loriza mais a praticidade, além do custo-bene-
fício. A mulher curte o momento do consumo,
de olhar os produtos, de pesquisar", afirma.

A SEDUÇÃO DO CELULAR

Outra combinação certa é misturar uti-
lidade com diversão. No ano passado, a
Fischer+Fala! lançou duas ações digitais
para a Heineken que fizeram a marca atin-
gir imensa repercussão nas redes sociais.
O aplicativo Heineken para iPhone permitia
listar estabelecimentos que servem a cerveja
em sua cidade por categoria (pizzaria, bar,
balada), localizar os mais próximos e traçar
uma rota usando o Google Maps, combinado
com o sistema de triangulação por antenas
ou GPS. E, em tempos de Lei Seca, dava a
opção de programar um táxi para quem não
tivesse carona.

Disponível para consulta por usuários de
smartphones por meio do mobile site, a fer-
ramenta também ajudava a organizar festas,
calculando em segundos a quantidade cer-

ta de bebida e gelo para um evento, de open
house a aniversário.

"A intenção era gerar conversas sobre
a marca no ambiente digital. O aplicativo
para iPhone da Heineken cumpriu o papel
de aliar utilidade com diversão, e conse-
guimos rapidamente cerca de 15 mil down-
loads. A ferramenta não teve campanha,
contou apenas com mídia espontânea e vi-
ralização na internet, que foi crucial desde
o início", diz Flavio Casarotti, VP de Criação
da Fischer+Fala!.

Para viralizar a Rádio Heineken Volta
ao Mundo, cuja programação leva o inter-
nauta a uma visita virtual à cena musical
de diversos países via streaming de áudio,
download de widget para ouvir online sem
estar na página da marca ou download do
programa para o MP3 player, a agência pre-
senteou 40 blogueiros e formadores de opi-
nião com o Globo REG da Heineken: barris
de 5 litros da cerveja dentro de um globo de
festa espelhado.

"A ação do Globo Heineken foi totalmente
voltada para mídias sociais, e criamos uma
relação da marca com algumas das pessoas
mais influentes da rede. Pouca gente rece-
beu o Globo, mas a quantidade de posts e
menções no Twitter nos permitiu atingir um
público estimado em 3 milhões de pessoas,
não só no Brasil", conta Casarotti, que con-
tou com uma equipe que ele considera "es-
sencialmente o público da Heineken": jovens
adultos antenados e nativos digitais.

Blogs, Twitter, Orkut, Facebook e YouTube
foram essenciais para o sucesso desses pro-
jetos, na sua análise. "São ações que funcio-
naram não apenas por estar inseridas no
meio digital, mas porque foram relevantes
para o público e romperam as barreiras da
propaganda. E o homem digital é acostuma-
do a consumir conteúdo de entretenimento
da maneira que quer, na hora que quer, em
diversas mídias diferentes. Funcionam com
ele as ações que tratam o público com inte-
ligência, que oferecem conteúdo e utilidade,
mais do que publicidade."

E as diferenças entre eles & elas? Para
Tiago Lee, diretor de planejamento da
Wunderman, agência responsável pela
campanha digital do uísque Johnnie
Walker, as abordagens referentes aos géne-
ros são "mais ligadas ao contexto do que à



forma". "Eles querem agilidade, têm inte-
resse maior por tecnologia e buscam mais
assuntos de competitividade. Mas tanto ho-
mens como mulheres querem dispositivos
que auxiliem no seu dia a dia."

Para falar com esse consumidor, é preciso
identificar temas considerados relevantes e
fazer o cruzamento: o que existe de sinergia-
entre o DNA da marca e ele?, Lee completa.
"Para Johnnie Walker, pensamos em ações
que englobassem o progresso pessoal que
esse homem busca. Criamos conteúdo exclu-
sivo para a marca no website, direcionado a
esse público, com imagens, vídeos, entrevis-
tas com ícones temáticos, do automobilismo
à gastronomia."

DA CAMPANHA PARA A CONCESSIONÁRIA

Uma campanha digital atraente ou um epi-
sódio de bom relacionamento com a marca
podem fazer o homem digital olhar para ela
com mais carinho.

"Tinha essa campanha da Fiat, sobre o
Stilo Connect, em que os vídeos passavam
na TV e te direcionavam para o site, onde as
histórias continuavam. Entrei no site, e eles
pediam o seu número de celular. Aí você
estava navegando e vinha uma mensagem
no seu aparelho: 'Seja bem-vindo'... Achei
muito bacana aquela maneira de a empre-
sa se relacionar com o consumidor", conta
José Saad Neto, diretor de atendimento da
Perspectiva Brasil.

Um ano depois de conhecer o Stilo pelo

"O aplicativo
da Heineken
cumpriu o papel
de aliar utilidade
com diversão,
e conseguimos
rapidamente
cerca de 15 mil
downloads"
- Flavio Casarottip VP de
Criação da Fischer+Fala!

site e de ter aprovado a campanha, Saad
comprou o carro. "Fui muito influenciado
pelo relacionamento com a marca na inter-
net. Foi aquela campanha digital que me
levou à concessionária."

Hoje, quase todas as suas compras são
feitas online. "Sigo a TAM no Twitter, sem-
pre que vejo alguma promoção para o Rio
ou Brasília eu entro no site e efetuo a com-
pra. A TAM é uma empresa que usa bem

o Twitter, lança primeiro promoções lá, aí
você consegue comprar. Se relacionar com
as marcas na internet é muito legal porque
mudou a minha forma de consumir. Hoje
eu fico muito mais na internet, nas redes
sociais, do que vendo TV", diz.

O Twitter mudou também a maneira
como Jairson Vitorino, CTO da E.Life, vê
a marca Sony. "Pra mim, ela não se so-
bressaía, eu não era um fã. Comprei uma
vez um e-reader deles, com tecnologia de
luz natural, mas não usava muito, sempre
gostei dos livros físicos, são práticos. Nesse
ano, estava saindo de férias e twittei que es-
tava pensando em dar uma segunda chan-
ce ao aparelho. Logo depois, a empresa me
escreveu: 'Dê uma chance a ele que você
vai gostar'", ele lembra.

Vitorino retwittou a mensagem e escreveu
no microblog "Parabéns à Sony Electronics,
porque eles olham os seus tweets", e eles
novamente lhe responderam, agradecendo.
O resultado? "Coloquei diversos livros no e-
reader e fui viajar, em vez de levar um mon-
te de livros físicos. Eu tinha uma outra ideia
da marca Sony, achava que ela era mais
conservadora que a Apple, por exemplo. Isso
aconteceu há poucos meses, e pode influen-
ciar minhas compras no futuro."

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo,  n. 19, p. 50-55, jun. 2010.




