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MANIADEPRIMEIRO

PLUGINS: DE CHROME A ROCKMELT

Como você analisa essa vonta-
de de ser o primeiro a ter um
aparelho ou adotar um serviço?
Nossa sociedade tem uma tendên-
cia natural pela novidade. O mode-
lo capitalista em que vivemos esti-
mula esse consumo do novo. Sob
esse ponto de vista acredito que o
que difere os early adopters é ape-
nas a intimidade deles com deter-
minado segmento.

Qual a importância dos early
adopters para as marcas?
Cada vez mais, há envolvimento
do consumidor com as marcas. O
grupo dos early adopters é aquele
que possui um conhecimento mui-
to grande do segmento e da histó-
ria da marca. Sem dúvida, eles são
levados em consideração em dife-
rentes momentos da estratégia de
marketing de muitas empresas.

O que atrai consumidores
mais empolgados para cer-
tas marcas, como a Apple?
Acredito que seja um fenômeno
sociológico, justificado a partir
das características de uma so-
ciedade baseada no consumo e
na tendência pela novidade. Há
um jogo social um tanto contra-
ditório no qual nos movemos
num determinado sentido para
fazer parte de um grupo social
ao mesmo tempo em que bus-
camos mecanismos para nos
diferenciar desse grupo. É esse
processo que faz o sucesso de
estratégias como a limitação do
número de produtos, a distribui-
ção controlada de convites, as
versões beta restritas, etc.
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CHROMED BIRD ❙ É uma das
extensões mais populares.
Torna fácil twittar e
compartilhar links no browser.

FACEBOOK FOR GOOGLE
CHROME ❙

Seu Chrome vai ganhar um
botão, ao lado da barra de
endereços, com o logo do
Facebook. Clicando nele, dá para
ver sua timeline e as interações
dos seus contatos, mandar
mensagens e atualizar o status.

FACEBOOK CHAT ❙

Um botão ao lado da barra de
tarefas que dá acesso direto
ao chat do Facebook. É
possível ver quais os seus
amigos estão online, além de
buscar por algum contato
específico apenas digitando
o nome da pessoa.

ROCKMELT: UM CONVITE À

“Ele é muito bom. Mas, logo
logo, será alvo de críticas sobre
segurança. Imagine o que um
hacker não pode fazer com
todas suas informações direto
no browser?”

“Fui early adopter do 4. Apesar
de ser um aparelho caro para
manter, ele é meu queridinho.
Meus amigos costumam dizer
que ele é uma ‘extensão do
meu corpo’.”

● TWITTER

DISTRAÇÃO

“É um Wiki em áudio. Eu me
registrei na versão ‘alpha’ para
informá-los de bugs. O serviço
é muito interessante e pode
abrir um leque de outras
oportunidades online.”

Você deve conhecer alguém as-
sim. Às vezes é um tio que você
vê de vez em quando; às vezes
um amigo blogueiro meio nerd.
O que importa é que o cara está
sempre na frente de todo mundo
quando se trata de tecnologia.
Ele foi a primeira pessoa a ter um
Playstation 3 e uma coleção de
Blu-Ray. Foi ele que convidou vo-
cê para o Orkut, anos atrás, para
depois ser ele a primeira pessoa
a dizer que o Orkut já não estava
mais com nada e o que pegava,
agora, era o Facebook.

Assim é o early adopter, termo
em inglês para definir os primei-
ros a adotar a novidade. Pode ser
um aparelho, um serviço ou uma
tecnologia: eles testam antes,
aprovam ou reprovam e depois
saem contando para o mundo o
que acharam. São eles que dor-
mem em fila nas lojas da Apple. E
na semana passada, eles esta-
vam atrás de convites para o na-
vegador RockMelt (leia abaixo),

“Confesso que tem um lado fú-
til de querer estar à frente, de ser
uma das primeiras privilegia-
das”, diz a publicitária Ana Paula
Viana. “Mas, como trabalho com
web marketing, tenho obrigação
de estar por dentro das novida-
des e inovações tecnológicas,
até para oferecer aos meus clien-
tes um serviço de qualidade e ino-
vador”, explica. Ela estava no
Gmail, no Foursquare e no Twit-
ter desde o início. Para ela, estar
na vanguarda é uma mistura de
necessidade profissional e manu-
tenção de status social.

O empresário Nick Ellis, do
blog Digital Drops, também é do
tipo que guarda parte do salário
para comprar produtos recém-
lançados. Ele foi um dos primei-
ros brasileiros a ter a primeira

geração do iPhone, quando o apa-
relho foi lançado nos EUA, em
2007. “Agora estou atrás de um
iPhone 4, mas está difícil de en-
contrar aqui”, reclama. Ellis re-
conhece que há desvantagens de
ser sempre o primeiro. “Você
corre o risco de virar um beta tes-
ter da empresa, descobrindo em
primeira mão eventuais bugs e
problemas dos aparelhos.” Para
ele, ter os produtos antes de to-
do mundo era um hobby que vi-
rou necessidade, por causa do
trabalho. “Meu critério é sim-
ples, estou atrás de produtos
que representem uma grande
inovação, uma mudança de para-
digmas. Apesar de adorar deter-
minadas marcas, não me prendo
a elas e gosto de experimentar
vários sistemas diferentes.”

Retorno. Publicitária de 22
anos, Alessandra Ferreira tam-
bém tem como hobby o consu-
mo de eletrônicos em primeira
mão. Para ela, consumidores as-
sim são importantes para a mar-
ca entender melhor o público pa-
ra quem produz seus aparelhos.
“O early adopter tem a função de
dar feedback para a marca e com-
por uma estrutura melhor para o
produto. Acaba fazendo parte
do papel de ‘ter primeiro’ ser um
cara bom de feedback e que com-
preende as falhas iniciais do pro-
duto”, diz Alessandra. Ela acha
que vale a pena. “Posso formar
opinião com base nas minhas ex-
periências e, depois, trocar figu-
rinhas com outros usuários. Ter
acesso ao novo é impagável para
quem gosta de aprender”, diz.

O pesquisador Eric Messa, pro-
fessor de Comunicação e Marke-
ting na ESPM, também é um ear-
ly adopter. Mas ele diz tentar se-
guir um caminho mais crítico.
“Por conta de uma observação
crítica, consigo sustentar uma vi-
são reflexiva sobre esses novos
produtos e serviços. Não costu-
mo me deixar levar pelo consu-
mismo desenfreado”, diz Messa.

“Curto muito o conceito do
serviço. Uso as ‘tips’ para entrar e
conhecer lugares desconhecidos,
e indicar coisas boas e ruins para
quem vai frequentar lugares por
onde passei.”

“Fui um early adopter e sou um
usuário entusiasmado do Gmail.
Até hoje não encontrei nenhuma
solução melhor do que ele, seja
para o usuário comum, seja para
grandes empresas.”

Alessandra Ferreira Nick Ellis
@aleferreira @nickellis@altair02

BETA TESTER

“Sou viciada e tenho várias
contas diferentes. No primeiro
momento, achei bem estranho,
mas bastou alguns amigos
migrarem para lá para eu
começar a usar mais.”

“Não conseguiu me fisgar. Para
o Google Wave ter graça era
necessário ter amigos por lá,
interagir com alguém, o que eu
não tinha e acho que muita
gente também não teve.”

Ana Paula Vianna
@litah

Altair Pereira Santos

EARLYADOPTERSEDIFERE
PorCONHECeroASSUNTO

Esse serviço é fútil ou útil? O produto é caro ou vale cada centavo? Aquela tecnologia é genial ou
apenas ordinária? Só tem um jeito de descobrir – e os early adopters vão lá antes de todo mundo

●ROCKMELT ● iphone

● Um clique
É só clicar no
ícone para ver
seu ‘newsfeed’
completo,
com imagens
e vídeos
embedados

● GMAIL

“Sou early adopter de carteirinha
do iPad. Na minha opinião,
trata-se de uma verdadeira
revolução, não apenas um simples
aparelho. Uso para jogar, fazer
anotações e pesquisar feeds.”

Quatro early adopters, de fãs
da Apple a curiosos por serviços
online, deram suas opiniões
sobre produtos que eles
testaram antes de todo mundo

● WAVE

Todo mundo quer o novo, mas ele está por dentro

● Compartilhe
O botão, que é o ‘Go!’ de qualquer
navegador, aqui, serve para mandar
o link em questão para os amigos

● Economia de abas
O campo de busca gera os resulta-
dos em uma janela parecida com
essa do Facebook, sem nova aba

ARQUIVO PESSOAL

Imagine se o Facebook lançasse
um navegador próprio, todo inte-
grado à sua plataforma, com as
possibilidades de compartilha-
mento e de troca de mensagens
com seus contatos. Imaginou?
Pois é, o criador do Netscape – é,
aquele Netscape, o navegador
que era o mais usado na internet
em no início da década de 90 –
também imaginou. Marc Andree-
sen lançou, na última semana, o
Rockmelt, navegador baseado
no Google Chrome que poderia
muito bem ter sido produzido
pelo Facebook, já que se integra
100% à rede social.

O Rockmelt lembra muito o
browser que foi usado com base
para o seu desenvolvimento, o
Google Chrome. É tão leve quan-

to ele e talvez até um pouco mais
rápido. Mas é mais poluído no
layout: o espaço para exibição da
página fica mais estreito com
sua lista de amigos online no
chat do Facebook do lado esquer-
do e os botões para sua timeline
do lado direito.

Na prática, ele funciona como
um Chrome muito bem equipa-
do com eficientes plugins de re-
des sociais. O Rockmelt acaba
tornando desnecessária a abertu-
ra de duas abas no navegador:
uma com o Facebook e outra
com o Twitter. Dá para conver-
sar com os contatos direto na ja-
nela do browser. Ver as atualiza-
ções dos amigos e suas intera-
ções também fácil. Basta clicar
nos botões no lado direito da te-
la e será possível visualizar tudo,
sem abrir nenhuma guia.

O Rockmelt, aliás, é econômi-
co nas abas. Seu campo de busca,
que fica no mesmo lugar do Chro-
me, exibe resultados em uma cai-
xa que se abre para baixo, e não
em uma aba nova. E é interessan-
te como ele integra os resultados

da busca com seus contatos no
Facebook: se você digitar algo
próximo ao nome de alguém que
conhece, ele vai sugerir que você
esteja procurando por aquela
pessoa. E o botão para dar uma
olhada na timeline do Twitter
também fica ali, do lado direito
da tela do navegador.

Clubinho. Por enquanto, o Ro-
ckmelt só está disponível atra-
vés de convites. É preciso se ins-
crever no site oficial e aguardar
que algum amigo lhe envie, por
e-mail, o link para download.

Mas apesar de útil para os vicia-
dos em redes sociais, o Rockmelt
é um perigo para aqueles que já
têm dificuldade de se concen-
trar nas tarefas por causa do ex-
cesso de estímulos e informa-
ções que estar online pode ofere-
cer. Além disso, um navegador
que possui as senhas de todas as
redes sociais do usuário também
é um paraíso para os crackers:
qualquer falha de segurança po-
de resultar em uma bela dor de
cabeça./ANA FREITAS

● Quem está on?
A lista do lado esquerdo da tela
mostra os amigos disponíveis para
conversar no Facebook
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