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Recentemente, tive a satisfação de participar de uma boa discussão, promovida pela Madia, 
sobre marketing trends. Um dos destaques do encontro foi a provocação do mestre Madia, 
apresentando um tema para discussão: “Facebook, um novo ‘Deus’”. Os mais religiosos 
poderão ficar chocados com a provocação, mas é claro que o objetivo era apenas enfatizar o 
nível de penetração que a mídia social vem conseguindo no mundo, tornando-se rapidamente 
onipresente em todas as culturas e camadas sociais. 
 
Madia, assumidamente um neófito na rede, mostrava-se chocado (no bom sentido) com os 
efeitos de sua adesão. Em pouquíssimo tempo, tinha centenas de “amigos” na rede, alguns 
verdadeiramente de longa data, outros nem tanto. A constatação de que essa rede poderia ser 
uma das principais ferramentas de divulgação das suas atividades empresariais foi a mais 
agradável surpresa. Eu também sou um adepto recente e igualmente embasbacado com seu 
poder. 
 
Fico impressionado como algumas pessoas da minha rede do Facebook dividem sua intimidade 
com as demais. Algumas delas dão bom dia e boa noite todo santo dia. E, no meio, abrem-se 
por completo. 
 
A interface amigável criada por Zukerberg e sua jovem equipe deixa-nos todos à vontade para 
compartilhar nossa vida com os demais. E compartilham também excelentes conteúdos 
filtrados de outras fontes de informação. E aí chegamos ao ponto que gostaria de destacar 
neste texto. 
 
Com o tempo, você começa a identificar de onde vêm os melhores conteúdos. Entenda-se 
conteúdos por textos, vídeos, comentários sobre matérias dos mais diferentes assuntos. E daí 
você, de repente, percebe que está se dedicando muito mais a esse conteúdo do que aqueles 
obtidos pelos meios convencionais. 
 
Ao invés de abrir uma revista e escolher os artigos, entre os tantos existentes naquele veículo, 
você acaba se fiando na seleção que já lhe chega “mastigada” por amigos que se dedicam a 
essa tarefa. E não só no campo profissional, mas também no entretenimento. 
 
Já me pego acessando mais meu tablet do que TV ou meios convencionais. Os tablets, 
somados aos seus fantásticos aplicativos, tornam a experiência de absorção de conteúdo muita 
mais rica. Àqueles que têm iPad recomendo baixarem dois desses aplicativos: Flipboard e 
Pulse, ambos gratuitos. 
 
O primeiro transforma os posts do Facebook, além de outros conteúdos, numa revista digital 
superamigável. O virar de páginas do Flipboard me faz acessar textos, fotos e vídeos com 
tanta facilidade e riqueza, que acaba sobrepujando, em termos de experiência, os veículos 
convencionais, que se transformam em meios de segunda categoria. E essa é a reflexão deste 
artigo. Como lidarão com essa tendência irreversível os veículos convencionais de 
comunicação?  
 
Essa questão fica ainda mais dramática se observarmos os movimentos de novos e 
importantes players na geração de conteúdo. Fabricantes de TV, computadores e telefones 
começam a não se contentar com a posição de meros provedores de hardware e passam a 
buscar posições também na geração de conteúdo atrelada a seus aparelhos. E, assim, ao 
adquirir um desses itens, você passa a acessar conteúdos disponibilizados diretamente pelo 
fabricante, por intermédio de acordos. 
 
O sistema mais exuberante desse novo fenômeno são os Apps da Apple, um negócio 
potencialmente maior do que os devices em si. E como serão os planos de mídia perante essa 
nova realidade? 
 



Acabo de ler uma matéria sobre os testes do Facebook com relação à veiculação de anúncios 
atrelados ao mapeamento de interesses dos seus usuários. No caso do Google, isso consegue 
ser cumprido de forma eficiente, sem reações contrárias dos usuários, já que, num sistema de 
busca, fica clara a intenção de quem a faz. 
 
Nada mais natural em se destacar empresas e produtos alinhados à sua busca. Mas como 
reagirão os usuários do Facebook, ao serem submetidos a anúncios alinhados aos seus 
interesses, explicitados nas conversas com amigos. Como não ser intrusivo nesse processo? 
Como não espantar os usuários ao começar a bombardeá-los com mensagens publicitárias 
enquanto “conversam” entre si. Esse parece ser o grande desafio do nosso “feice”. 
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