
%HermesFileInfo:B-14:20110209:

B14 Negócios QUARTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Marili Ribeiro

Controle. É disso que trata boa
parte das discussões sobre a efe-
tividade das redes sociais como
mídia, no evento Social Media
Week (SMW), patrocinado por
empresas e com realização si-
multânea em nove cidades: No-
va York, São Francisco, Roma,
Londres, Paris, Hong Kong, To-
ronto, Istambul e São Paulo. Em
um dos debates mais movimen-
tados, na noite de segunda-feira,
a gestão das marcas na internet
monopolizou atenções.

De um lado, estavam os usuá-
rios desses canais de mídia – inte-
ressados em se manifestar nas re-
des contra o que os incomoda
em relação a marcas e serviços.
Para eles, o poder multiplicador
das redes sociais dá aos consumi-
dores um controle que nunca
existiu antes.

Do outro lado, estavam as em-
presas, representadas no evento
por seus executivos. Elas conti-
nuam com o discurso de que “o
cliente sempre teve razão”, mas
agora, com as redes, se faz ouvir
mais alto. “A presença nas redes
sociais não é ação de marketing,
mas estratégia da empresa”, diz
o diretor da incorporadora Tec-
nisa, Beto Aloureiro, que se orgu-
lha de ter vendido o primeiro
apartamento pelo Twitter de
que se tem registro.

Cadavez mais as empresas mo-
nitoram o que se diz delas nas
redes sociais. Para isso, contra-
tam profissionais que se dedi-
cam a participar desse universo
dando respostas às demandas
do consumidor. “Hoje em dia
não se faz mais gestão de marca,
como no passado. Hoje se faz ges-
tão cultural, porque a marca se
tornou um código cultural que é

patrimônio dos seus consumido-
res. Não dá mais para a empresa
impor o que acha melhor. Tem
que consultar o consumidor.
Chamá-lo a opinar”, considera
Edmar Bulla, da Pepsico.

A maneira de se fazer isso ren-
de muitas explicações, como a

de Ricardo Guimarães, dono da
consultoria de marca Thymus,
para quem há uma mudança de
mentalidade em marcha. “A mí-
dia social é mais do que um meio
de contato, é um ambiente em
que se está presente querendo
ou não. Isso significa que as rela-

ções têm que ter mais transpa-
rência. A questão é: como eu so-
brevivo sendo visto 100% do
tempo e sob qualquer ângulo?”,
pondera Guimarães. Esse cená-
rio de intensa exposição não eli-
mina os controles, como ele reco-
nhece, mas faz com que “eles se-

jam muito mais finos e infinita-
mente mais velozes” do que as
ferramentas de marketing com
as quais empresas estavam acos-
tumadas a lidar.

SuperSAC. O efeito prático
que as redes sociais podem pro-
mover é o fim da propaganda en-
ganosa. “As empresas vão ter
que entregar o que prometem
porque a rede social virou um
‘SuperSAC’”, retruca Marcelo
Trípoli sócio da agência iThink.
“Mas o que vai acontecer quan-
do ela saturar? Hoje tudo reper-
cute porque a base é pequena e
dá para atender às demandas.”
Para Trípoli, mesmo que o fenô-
meno rede social venha a se bana-
lizar no futuro, as empresas te-
rão que mudar de atitude e parar
de economizar com atendimen-
to ao cliente.

A plateia do Social Media
Week deu demonstrações claras
de que não quer uma rede social
manipulada pelos interesses cor-
porativos. O tempo dirá se ela
vai ou não ser apenas um “Super-
SAC” com vida curta, ou conse-
guirá mudar atitudes e compor-
tamentos definitivamente com
mais proatividade.

Redes sociais combatem a propaganda enganosa

TV, jornais e revistas
pautam as mídias sociais
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‘Huffington Post’
tem desafio de não
se perder na AOL
Especialistas questionam se site de notícias continuará a ser ágil
e irreverente depois de ser absorvido por uma grande corporação

Howard Kurtz
THE DAILY BEAST

A surpreendente compra do si-
te de notícias ‘The Huffington
Post’ pela AOL é, fora de dúvi-
da, um triunfo de Arianna Huf-
fington, da mídia online, do no-
vo e brilhante sobre o velho e
indigesto e, talvez, da AOL,
uma antiga potência que hoje
é uma miscelânea de sites po-
pulares e outros nem tanto.

Mas o negócio também susci-
ta uma enorme quantidade de
perguntas inevitáveis sobre o
que ocorre quando um empreen-
dedor constrói algo de sucesso e
depois o vende a uma grande cor-
poração.

Conseguirá o produto ágil, ir-
reverente e por vezes picante
conservar seu DNA depois de
transplantado para uma cultura
corporativa muito diferente? Se-
rá que a própria Huffington,
uma socialite e apresentadora
de televisão de primeira linha,
além de provocadora, se confor-
mará em ser empregada de al-
guém? Poderá o bombástico ne-
gócio produzir um choque de si-
nergia para ambos os lados, ou
ele trará ecos da compra do Bebo
pela AOL por US$ 850 milhões
há três anos – e venda do site de
relacionamento social no ano
passado por meros US$ 10 mi-
lhões? Uma coisa é certa: o negó-
cio de US$ 315 milhões balançou
o mundo da web desde que foi
anunciado, na segunda-feira.

Huffington me disse que seu
relacionamento com o presiden-
te executivo da AOL, Tim Arms-
trong, dissipou quaisquer temo-
res que ela pudesse ter. “A minha
visão e a dele estão muito afina-
das”, disse ela. “Ele é muito apai-
xonado por jornalismo de quali-

dade e reconhece a necessidade
de uma voz clara.” Como a nova
diretora editorial da AOL, Huf-
fington disse que seu objetivo se-
rá “assegurar a junção de todas
as seções diferentes que não tive-
rem uma clara identidade de
marca – enquanto manteremos
todas as seções que a têm – de
maneira a produzir um jornalis-
mo melhor, de maior impacto e
empreendedor”.

Alguns veteranos da internet
estão aplaudindo. “É realmente
uma iniciativa ousada”, afirmou
Jim Brady, que chefiou noticiá-
rio e esportes para a AOL de 1999
a 2003 e comandou o site do Wa-
shington Post por meia dúzia de
anos após isso. “A AOL certa-
mente precisa imaginar o que ela
quer ser. Eu vejo toda essa gente
no Twitter dizendo que porcaria
mais porcaria dá porcaria. E fico
rindo porque isso está vindo de
pessoas trabalhando para empre-
sas pelas quais ninguém oferece-
ria US$ 2 milhões.” Até agora, dis-
se Brady, a imagem da AOL era
“rançosa”.

“As pessoas sentiam que eram
notícia velha”, afirmou ele. “Isso
foi uma enorme injeção na veia.”
Jeff Jarvis, um ex-editor que diri-
ge o programa de jornalismo in-

terativo da City University de
Nova York, disse que Huffing-
ton será um ativo valioso para
seu novo empregador.

“O que Arianna traz é humani-
dade”, apontou Jarvis. “Ela tem
gente que conta. Ela compreen-
de o valor da paixão. Ela com-
preende o valor da cura.” Quan-
to ao modelo de negócio de seu
site de quase seis anos, Jarvis,
que escreveu para The Huffing-
ton Post e fez postagens cruza-
das de seu blog Buzz Machine, dis-
se: “Há este argumento: ‘Todo o
mundo escreve para ela de gra-
ça’. Há uma razão para isso. Ela
reúne pessoas num lugar, e eu
acho isso valioso. Foi brilhante.”

Questionamentos. Perguntas
semelhantes sobre identidade
afloraram quando a AOL com-
prou o blog cheio de atitude Tech-
Crunch, em setembro. Um dos
colunistas do site, Paul Carr, es-
creveu no domingo que “nin-
guém aqui foi mais cético que eu
sobre a estratégia de conteúdo
da AOL”, e que ele subiu num
palco com Armstrong “e descre-
veu nossos superiores como ‘o
lugar onde as empresas inician-
tes morrem’. E, no entanto, ao
menos uma vez eu me vi aplau-
dindo Armstrong – e a AOL co-
mo um todo – por conseguir um
feito duplo: uma brilhante aquisi-
ção estratégica por um preço ló-
gico”.

Carr acrescentou que “por en-
quanto, a AOL cumpriu a pro-
messa de não interferir em nos-
so editorial, e não há razão para
supor que isso mudará com Huf-
fington”.

A AOL precisou de quase uma
década para se divorciar da Time
Warner após a desastrosa fusão
de 2000, que prejudicou ambas

as companhias. Steve Case, co-
fundador da AOL e foi responsá-
vel por esse negócio, expressou
no Twitter sua reação ao comen-
tário de Armstrong de que “1
mais 1 dá 11”: “Mesmo? Não foi
essa a minha experiência.”

Mark Potts, um jornalista que
virou consultor de internet, dis-
se que não “ficou muito impres-
sionado” com o negócio. “Arian-

na será uma grande pensadora
editorial? Isso foi uma jogada de-
sesperada da AOL. Afora o aspec-
to badalativo da coisa, não estou
seguro de que ajudará a AOL.
Não sei bem o que ela faz. Ela
parece ir em festas e aparecer na
TV. Acho que ela é a face.”

Mas Huffington será mais que
a face de uma empresa que, um
dia, disse aos Estados Unidos

“você tem email” e depois foi
ofuscada por sites e blogs de con-
teúdo mais original e provocati-
vo. Ela supervisionará uma cole-
ção pesada de sites e subdivisões
que incluem Fanhouse, Engadget,
MapQuest, PopEater, Politics
Daily e uma teia de sites de notí-
cias comunitárias chamada
Patch. / TRADUÇÃO DE CELSO M.
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Fred Leal

O principal destaque de ontem
no Social Media Week ficou por
conta da apresentação de um es-
tudo realizado pela agência de
publicidade JWT, revelando há-
bitos e comportamentos da mí-
dia brasileira – profissional ou

não – na era das redes sociais. A
pesquisa, chamada de “Verda-
des, Mentiras & Mídias Sociais”,
busca entender o quanto as mí-
dias sociais interferem nas tradi-
cionais, e vice-versa.

O resultado surpreendeu: as
mídias sociais (ambientes de re-
lacionamento online como Twit-

ter, Facebook, Orkut e blogs) ain-
da são totalmente pautadas pela
mídia tradicional, reverberando
assuntos que são aprofundados
apenas na cobertura de canais de
TV, jornais, revistas e grandes
portais de conteúdo. O inverso,
no entanto, não acontece, ape-
sar de esse tipo de mídia se con-
solidar cada vez mais como “pul-
so do que a população está pen-
sando, fazendo e falando”, como
foi apresentado.

O estudo prova, por exemplo,
que apesar de assuntos como o

filme A Origem e o polvo Paul se
manterem por um longo perío-
do entre os tópicos de destaque
nas redes sociais, sua cobertura
pelas mídias tradicionais ainda é
pontual e não acompanha a cur-
va de interesse demonstrado pe-
lo público.

A conclusão da pesquisa é que
as ferramentas ainda despertam
mais interesse do que as coisas
que acontecem nela – não à toa o
tema foi capa das revistas Veja e
Época, além de reverberar no Jor-
nal Nacional, durante o ano de

2010.
O evento ainda recebeu on-

tem a participação dos donos do
site Jovem Nerd, Alexandre Otto-
ni e Deive Pazos, e o diretor glo-
bal da Pepsico para mídias so-
ciais, Bonin Bough, que falou so-
bre as mudanças que rede so-
ciais globalizadas trouxeram pa-
ra o ambiente corporativo.

Com transmissão online ao vi-
vo no site http://smw.oi.com.
br/, o evento ainda contará com
participações do pesquisador de
mídias sociais do MIT Ethan Zuc-

kerman, do comediante Rafinha
Bastos e dos blogueiros Tiago
Dória, Carlos Merigo, EdneySou-
za e Alexandre Inagaki. O editor-
chefe de conteúdos digitais do
Grupo Estado, Pedro Doria, me-
dia bate-papo entre Renê de Pau-
la (da Locaweb) e Gil Giardelli
(ESPM/Gaia). O SMW 2011 ter-
mina na sexta-feira.

US$ 315 mi
foi o preço que a AOL pagou
pelo site de notícias
‘The Huffington Post’

US$ 850 mi
haviam sido pagos pela rede
social Bebo, comprada pelo AOL
e revendida por US$ 10 milhões

● Liberdade
Os participantes do evento desta-
caram a censura que alguns paí-
ses ainda impõem à rede, como
no caso do Egito, onde Facebook
e Twitter foram bloqueados para
restringir protestos.

Debate. Social Media Week reúne usuários de redes sociais, empresas e publicitários

DARREN CALABRESE/AP-29/11/2010

Usuários e empresas
definem as redes como
um ‘SuperSAC’ no
primeiro dia de debates
do Social Media Week

Meta. Arianna diz que objetivo é produzir, na AOL, jornalismo de impacto e empreendedor

● COMPRA
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