




O senhor diz que a internet "quebrou o palanque" e democratizou 

o discurso. Por quê? 

A grande mudança, que não é de tecnologia, mas de atitude, é a de-

mocratização do discurso. Ela foi a enorme transformação que aconte-

ceu nos últimos anos. Se cada um refletir, há pouquíssimo tempo, tanto 

a mídia quanto a propaganda funcionavam como se fossem o discurso 

O cidadão passou a ser mais ouvido. Mas até que ponto o que 

ele fala realmente ecoa numa arena com dimensão global? 

Essa comunicação sempre aconteceu. Só que as marcas estavam ali, 

numa área VIP, com direito até a megafone. Elas falavam e todo 

mundo era forçado a ouvir, a interagir de alguma forma. Se você vai 

a uma festa patrocinada por um deputado, você agüenta o discurso 

dele porque come e dança à custa dele. Se o discurso for bom, melhor 

ainda. Mas você não foi lá por causa dele. Você comprava qualquer 

revista, via televisão, lia os jornais, por quê? Ninguém comprou jornal 

pela propaganda em si. Ninguém assistiu TV pela propaganda. O que 

se comprava era a informação, a notícia. E o que era a notícia? Era 

aquela oportunidade que você tinha de trocar ideia com um amigo 

no dia seguinte. Quando o palanque quebra, não adianta mais abor-

dar as pessoas na festa e dizer: "oi, quer comprar meu carro?" Muitos 

vão responder que não! Esse esquema de sedução forçada se rom-

peu. Boa parte da confusão que se vê nas empresas, nas agências, 

nos veículos é efeito do palanque rachando, ruindo. Quando você pa-

rava na gôndola de um supermercado para escolher a sua pasta de 

dente, você pensava: "bom, falam muito dessa, que deve ser ba-

cana". No fundo, não é muito diferente do jeito que você reconhece 

um deputado estadual, federal ou um senador. As pessoas falam: 

"eu já ouvi falar desse cara". Você não sabe se ele é bom ou é ruim, 

se é do bem ou do mal, mas já ouviu falar dele. E, de repente, você 

se pega pensando se deve ou não votar nele. 

de um político, algo na base do "eu falo o que quero até o final e você 

tem o direito de me ouvir ou de ir embora. Você não pode protestar, 

não pode reclamar e, mesmo se reclamar, não adiantará nada". A co-

municação não era simétrica; um falava e o outro só ouvia. De repente, 

o palanque foi quebrado e as pessoas foram para um ambiente público 

em que todo mundo conversa com todo mundo, como uma festa, por 

exemplo. E essa festa desmontou as velhas estruturas de discursos. 

A recepção da informação, seja ela jornalística ou publicitária, 

contribuiu para o desenvolvimento de um novo ambiente social? 

O sistema de comunicação está baseado no consumo de informação. 

Se as pessoas parassem de usar cuecas, não haveria comercial capaz de 

fazer com que comprassem cuecas porque o produto seria, ou se tor-

naria, apenas um pedaço de pano que ocuparia espaço no armário. 

A propaganda estimula ou manipula? 

Ela não manipula. Quem determina o rumo do mercado é o desejo 

do consumidor. Quando há um ambiente de carência de informação 

prevalece aquela máxima que diz que "caolho, em terra de cego, é 

rei". A empresa fala que o leite que ela produz é puro e você não 

tem como perguntar se é mesmo ou não. 



A oferta de informação, hoje, é muito maior. O Google não é um atalho para que 

o consumidor busque todas as informações de que precisa? 

Hoje em dia, pode-se perguntar tudo para o Google. Mas a grande questão é: "é ver-

dade?". Daí quando o Google responde: "não, não é", muda completamente a história. 

Na cidade de São Paulo, no começo-da década de 1990, ainda vivíamos em um ambiente 

de total escassez de informação. Hoje, podemos procurar qualquer coisa no Google. No 

entanto, é divertido pensar em quantas informações a ferramenta guarda. Ela não guarda 

informação nenhuma. O Google só indexada informação produzida por outros. Hoje, se eu 

não gosto de um produto eu "blogo", " tw i t to" , "youtubo", "facebooko", "orkuto"... e 

o Google registra. E você acha. Seja lá qual for a nova palavra, o resultado é que dá para 

pesquisar um produto antes de comprá-lo. Ou até comprar on-line, com melhor preço. 

Todo aquele esquema antigo, do qual o consumidor era dependente, e não tinha muita 

opção, se rompeu. Na verdade, a propaganda pode falar o que quiser, mas o indivíduo sabe 

que ele tem uma ferramenta libertadora à mão tão de graça quanto a TV: o Google. 

Ou seja: a cultura do consumo tem mudado... 

Uma vez eu estava numa empresa e eles esta-

vam fazendo uma pesquisa de campo, depois 

do carnaval, numa região bem periférica. Os ra-

pazes de 18 anos não tinham idéia do nome da 

novela das oito. Entediado com a entrevista, um 

deles perguntou: "você não vê Lost!". Os me-

ninos sabiam todos os personagens do 

programa, sabiam todas as tramas porque eles 

baixavam a série em Ian houses. Estamos fa-

lando em classe D. Com ela, o cenário muda, e 

muito, de figura. A televisão é importante? 

Claro que é. Só que a televisão agora não é mais 

única. O governo, antes a única fonte, hoje é 

apenas mais uma das fontes de informação. An-

tigamente, o Fidel Castro falava em praça pú-

blica e você tinha o direito de ouvir ou não. 

Hoje todo mundo fala no meio da festa. E você 

pode ainda confrontar opiniões e ver se a minha 

opinião é boa ou não. Isso quebra tudo. 

O consumidor, de acordo com o seu raciocínio, entendeu 

essa mudança e está consciente do poder que tem. As 

agências e os anunciantes assimilaram o recado ou fingem 

tê-lo compreendido? 

Quando a mudança é mui to radical, não se pode saber direito 

qual é o novo cenário que virá. É muito difícil entender. Quem 

trabalha com propaganda costuma achar que todo mundo vê 

propaganda. Quem trabalha com imprensa acha que todo 

mundo entende a imprensa, o dia a dia da produção editorial. 

Veja, por exemplo, uma coisa cotidiana: o jornal em papel. 

Quanta gente lê aquilo tudo? Quem lê um jornal do começo ao 

fim? Então, por que o jornal impresso ainda existe? Ninguém 

sabe. O jornal ainda está lá. O jornal ismo vai continuar exis-

t indo? Claro que vai. Folha, Estado, Valor Econômico vão con-

t inuar existindo daqui a 100 anos? Provavelmente. Mas 

possivelmente você não terá mais um jornal de papel impresso 

chegando à sua casa. Está todo mundo tão dentro do sistema 

que não se consegue entender que o mundo lá fora mudou. O 

cara do marketing fala: "olha, tudo mudou! O que faço agora 

com os meus milhões de dólares?" Ele entrega a verba na mão 

da agência e manda todo mundo se virar. O pessoal da agência, 

por sua vez, diz: "o que faço agora com esses milhões de dóla-

res?" Ele chega numa emissora de TV e também manda, de al-

guma forma, todo mundo se virar. E n inguém se vira, as 

mudanças são paliativas, tudo continua como estava. 



Nessa esfera, o consumidor passou a 

ter acesso até para cobrar coerência 

dos CEOs... 

Claro que sim. O CEO desceu do palanque e 

nós percebemos que ele não era tão alto 

nem tão forte assim. 

No lançamento de um carro no mercado 

japonês, a Mazda cometeu um erro 

grave: ela contratou uma agência para 

criar um blog como se o conteúdo 

tivesse sido criado por fãs do veiculo 

que acabava de chegar ao mercado. 

Acabou desmascarada... 

Isso, se funcionar, funciona uma vez só. 

O caso da Mazda foi descoberto e eles ti-

veram de se desculpar. O cantor cana-

dense Dave Carroll fez uma música 

porque a United Airlines quebrou um vio-

lão dele. O video, já que a empresa não o 

ressarcia e caia no jogo do empurra-em-

purra, foi parar no YouTube e teve mais 

de 5 milhões de acesso em apenas 20 

dias. Hoje, só um dos links da música que 

satiriza a companhia aérea já obteve mais 

de 10 milhões de views. A United Airlines 

sabe do prejuízo de imagem que ela teve. 

Até que ponto isso pode se tornar cada 

vez mais uma realidade? 

Não dá para dizer que as empresas entende-

ram, nem que não entenderam. Acho que 

elas estão num processo de entender. A 

prova disso são as agências de propaganda. 

Veja como elas mudaram nos últimos dez 

anos. Há dez anos, quem ganhava dinheiro 

em agência de propaganda era a criação. 

Hoje é a mídia, o planejamento e também a 

criação. Se a área de mídia se tornou algo tão 

importante assim, é porque a mídia como um 

todo mudou. E porque todo mundo percebe 

que a escolha da mídia é que vai dar dinheiro 

ou não. Se um cliente tem no planejamento 

algo tão importante assim, é porque precisa 

desenvolver ações cada vez mais complexas. 

Isso remete à origem da propaganda, que co-

meçou com a pesquisa. O que o público con-

some? Como ele se comporta num ponto de 

venda? Só que aí se criava uma fórmula e se 

testava a eficácia dela. As empresas estão 

cada vez mais preocupadas com o consumi-

dor da classe C, que passa de três a quatro 

horas por dia dentro de um ônibus, ao celu-

lar. A única mídia que é certeira para atingir 

esse cara é o telefone celular dele. Mas o ce-

lular não é usado como mídia, e sim como 

MP3 player. Então, o que é preciso fazer, 

quais as alternativas ao alcance dessa orga-

nização? É preciso pensar numa forma de 

transformar o celular dele em um novo jor-

nal. Em vez de dar dinheiro para a revista 

Veja veicular um anúncio no pedaço de uma 

página, essa empresa avalia uma ação com a 

Claro, para que ela coloque alguma coisa no 

celular dele, e aquela será uma ação de bran-

ding. Foi o que a Apple percebeu e desenvol-

veu com os aplicativos para o iPhone. Está 

acontecendo uma mudança completa, nunca 

vista. Há uma quantidade enorme de pessoas 

que tem acesso à mídia. Elas não tinham este 

"passaporte". Mas como atingi-las? Você vai 

ignorá-las? E a classe C, que é a maior faixa 

do Brasil? Como você atinge esse público? Ele 

não tem mais tempo de ver TV. Ele passa um 

tempão dentro do ônibus, indo e voltando. 

Colocaram a TV no celular deste consumidor. 

"Ah, mas ela é pequena, é desagradável, um 

comercial de TV horrível". Qual a relação do 

indivíduo com o comercial de TV no celular 

em comparação com a relação dele com um 

comercial de TV assistido do sofá? 



Se o bolo publicitário fosse mais divi-

dido, a possibilidade de se acelerar 

este processo seria maior? 

Acho que tem boas chances de dar certo. 

Por exemplo, quando o Reino Unido co-

meçou a lançar o serviço SMS no final da 

década de 1990, todos os veículos se de-

dicaram durante seis meses a ensinar o 

consumidor a usar a ferramenta. Havia 

programa de TV à tarde, jornal, programa 

de rádio... Todos os lugares explicavam o 

que era SMS. Resultado: o conceito de 

SMS se transformou num hábito do con-

sumidor, colocou-se num patamar acessí-

vel a ele. Uma enorme quantidade de 

ações em SMS apareceu, e todo mundo 

ganhou. Quando a estrutura do discurso 

muda, o veículo muda. Mas as relações 

de poder vão ter de mudar também. Os 

quatro players - a empresa, a mídia, a 

agência e o consumidor - vão continuar 

existindo. A única coisa é que a relação 

entre eles muda completamente. O con-

sumidor não sabe exatamente o que quer 

e até por isso ele pesquisa. Steve Jobs per-

cebeu isso. O consumidor está perdido e 

ele quer que alguém o lidere. 

Ninguém faz passeata para pedir iPad... 

Ninguém faz passeata para pedir Uno Mille. Ninguém faz passeata para pedir farinha 

láctea. Quando a C&A lança uma nova coleção moda praia ninguém vai ver um shopping lotado com as pessoas atrás de biquínis da C&A. A 

não ser que os blogs especializados digam que esses biquínis são séries únicas, desenhados por uma estilista de renome. Este é outro ponto 

importante: essa maldita internet (risos) mudou as relações de credibilidade. Aliás, não é bem a internet, mas a internet de banda larga que 

permitiu tudo isso que a gente chama de 2.0. Não gosto desse termo 2.0 por vários motivos: tudo que chamamos de 2.0, na verdade, veio 

da banda larga. Quando a internet funcionava na base do modem, ela tinha taxímetro e ninguém ficava de bobeira por aí. A partir do instante 

em que existe banda larga, existe conexão perene. Opa!, vamos brincar de internet; navegar é preciso. As pessoas só blogam porque têm 

banda larga; só se twitta porque tem conexão perene, só se fica no Facebook, Orkut, etc porque não se paga por minuto - ou o que se paga 

é pouco. No YouTube, a relação é óbvia. E não é só por causa da banda, mas porque se pode usar a internet quase sem se preocupar com o 

custo dela. Paga-se uma mensalidade e extrai-se dela o máximo possível. É o mesmo princípio dos Smartphones. 



Tradição em Inovação 

Em 12 movimentos, entenda por que o Vale do Silício abriga as mentes mais brilhantes 

da tecnologia. Da Segunda Guerra Mundial até hoje, Luli Radfahrer traça o passo a 

passo das inovações que lá surgiram e deram vida a gigantes como Microsoft, Apple, 

Twitter e Facebook. 



O sócio-diretor de criação da AlmapBBDO, Marcello Serpa, 

disse em Cannes, em 2010, que o "papel é inato ao ser humano, 

nunca vai acabar". Você concorda? 

Eu acho perigoso esse tipo de afirmação. Eu acho que por enquanto 

o papel ainda não perdeu sua importância. Mas não há dúvidas que 

ele vai perdê-la. Quem nunca vai deixar de ser importante é o con-

teúdo. É isso que a Trip e a The Economist entenderam muito bem. 

O que elas entregam? A análise, o comportamento. Não hard news. 

Por quê? Porque para hard news tem o maldito do Google, e não dá 

para competir com esse cara em hard news. Então se entrega con-

teúdo livre em iPad, que surgiu para ocupar um papel digital e não é 

muito diferente de um CD-ROM. E de qualquer maneira, a revista tem 

que garantir um conteúdo de alta qualidade. É isso que as pessoas 

não entenderam. À medida que o consumidor fica mais poderoso, a 

empresa precisa entender qual é o seu papel. E ela não sabe mais. 

Porque entrou tanto processo, tanta estrutura, tantos níveis de ge-

rência que ela não faz a menor ideia do que está fazendo ali. 



Só no Brasil já tem quase 18 milhões de visitantes únicos... O Orkut não vai morrer? 

Vai engolir o Orkut? Claro que vai. 0 Orkut vai morrer? Claro que não! Claro que não! TV Gazeta morreu? 

Caio Túlio Costa disse que o Orkut chegou ao nível limite de crescimento, que dificilmente conseguirá avançar e que, 

agora, a tendência é que tenhamos redes como Twitter, como Facebook, mas com um comando de voz mais interativo... 

Concordo, mas discordo. 0 Orkut chegou ao limite. Pagou o preço de ser o pioneiro. Pioneiro é aquele cara que você reconhece no 

meio da estrada com uma flecha nas costas. Seu ritmo de crescimento diminuiu bastante. Já o Facebook tem outro problema: seu 

gigantismo. Ninguém quer estar numa rede com 600 milhões de pessoas. A idéia do Facebook era fazer um clube exclusivo. Não 

existe clube exclusivo com 600 milhões de pessoas. É metade da índia! Eu não quero um clube exclusivo que cabe metade da índia 

dentro dele. Que exclusividade é essa? 

São três Brasis... 

Pois é. Dois. Estados Unidos, três Brasis e meia índia. E o 

que pode acontecer com o Orkut? O Google é muito ágil. 

O Google tanto pode matar o Orkut como pode repropo-

sitá-lo e deixá-lo muito legal. O Orkut tem uma coisa que nenhuma 

rede social tem: usuários fiéis. É muito mais fácil melhorá-lo que in-

ventar um novo a partir do zero, com aquele número de usuários. 

Acredito que o Orkut irá virar o equivalente a uma rede de TV aberta 

de segunda classe. Tipo Gazeta ou, no máximo, Bandeirantes e Re-

cord. Nunca chegará a ser SBT ou Globo. O Facebook é a Globo. A 

Globo perde espaço para quê? Para os vídeos piratas, para as TVs a 

cabo. O Facebook vai engolir o Google? Provavelmente. O Facebook 

vai durar? Provavelmente não, porque ele é grande demais. Outro as-

pecto que precisa ser levado em conta é uma maior concentração na 

mídia internet. Em 2001 havia uma pulverização muito grande. Hoje 

você visita cinco sites. Se tirar os domínios do Twitter, Google, Face-

book e portais, você visita o que na internet? 

Você falou da questão do papel. Qual o motivo pelo qual eu 

deveria assinar um jornal pagando R$ 60 por mês para chegar 

na porta da minha casa, correndo o risco de tê-lo molhado num 

dia de chuva, e sujar as mãos, se eu pago R$ 21,90 e tenho 

acesso ao UOL Mídia Global, a Der Spiegel, The Economist, The 

New York Times, Le Monde, etc. Onde está o glamour para eu 

gastar o triplo? 

Não há. Por que, então, tanta gente continua assinando jornal ainda? 

Por hábito. Por que tanta gente continua anunciando em jornal? Por há-

bito. Para antecipar as mudanças, todos os jornais de bom-senso estão 

migrando o conteúdo para o formato on-line. A Folha disponibilizou todo 

o seu conteúdo digitalmente, o Estadão tem todo o seu conteúdo em 

digital e a The Economist também migrou todo o conteúdo dela. Por 

quê? Porque sabem que o papel vai morrer assim [estalo de dedos]. 

Quando o papel morrer, eles não podem entrar em crise: precisam ter 

um formato alternativo na hora. Então, este é o ponto: o papel prova-

velmente vai morrer. A mídia impressa, não. O hábito de ler é muito me-

lhor do que ver uma notícia em um papel impresso. Acho que esse é o 

maior erro de visão: quando há uma mídia nova, muitos que se entu-

siasmam com ela, na verdade, estão fascinados com o formato e não 

com o conteúdo. O que é um bom jornal on-line? Aquele que conecte 

uma matéria a outra matéria publicada há três anos, que conecta à 

outra... Com um clique, ele gera um arquivo com 150 páginas sobre o 

tema. Isso é o jornal sem papel. E isso um jornal impresso nunca me dará. 

E esse jornal ainda não existe. É possível que exista? Sim, é possível. 



AOL Brasil... 

A AOL é outra história. Durante muito tempo 

eu fui um padre de extrema-unção de empresa 

digital. Mas eu participei de algumas "ponto 

com", e em cada uma delas houve um erro di-

ferente. Por exemplo: a StarMedia, antes ainda 

da AOL. O erro da StarMedia foi acreditar que 

existia uma comunidade latino-americana. No 

seu Facebook não tem ninguém do Paraguai. 

Se bobear, quase não tem ninguém de fora do 

Brasil. Seu Facebook é 99,9% composto por 

brasileiros e, quando não, é brasileiro que está 

fora do País. E se tem um gringo lá ele entrou 

por engano. Você não tem gente de Cingapura 

no seu Facebook. Outro erro da StarMedia foi 

ser muito avançada no tempo. A ideia que ela 

tinha de que a internet era comunidade e não 

informação era perfeita. O caso da AOL é um 

erro completamente diferente, e até agora eles 

estão sofrendo com isso. A AOL nunca enten-

deu direito o território livre de internet. Ela não 

tinha browser. Tinha apenas uma área de nave-

gação dela e, mesmo assim, a AOL em si era 

para ser um portal fechado. Tudo bem, existem 

vários. Mas eles não ignoram o resto da Inter-

net, muito pelo contrário. A AOL comprar a 

Time Warner? É uma coisa que não faz sentido. 

Você pode prever ideias. Você pode prever tec-

nologias. Você não pode prever empresas. O 

Yahoo, por exemplo, em 1999 era o Google. 

Ninguém alcançava o Yahoo. Há quase 10 anos 

o Yahoo já tinha e-mail, grupos de discussão, 

páginas pessoais (GeoCities), programas de 

agendamento e produtividade, TVs e conteúdo 

em banda larga. Mesmo assim não foi para 

frente. Hoje o Yahoo é quase uma lembrança 

de si mesmo. Quase ninguém tem e-mail do 

Yahoo. Todo mundo migrou para o Gmail. O 

Yahoo Search perdeu até para o Bing, da Micro-

soft. Quer mais humilhação que isso? [O Yahoo 

desapareceu - não é bem verdade, mas quase]. 

Boa parte dos erros das empresas "ponto com" 

são erros de não perceber onde você está, onde 

o mercado está, do que se queixa, para onde as 

coisas estão indo. Isso é um erro de quem fica 

grande demais. Às vezes, os próprios players de 

internet não entenderam a internet. Para mim, 

o melhor filme de referência para quem traba-

lha com internet é Forrest Gump: um cara meio 

bobo, desconectado do mundo real, que fazia 

uma coisa só, muito bem. Quase um autista, 

que de repente deu certo. Você acha que o 

Twitter imaginaria que estaria deste tamanho? 

Você acha que o Twitter, embora não 

imaginasse que ficaria deste tama-

nho, não é o símbolo de um momento 

em que a informação é iconográfica? 

Como um teaser? 

Acho que mais até que um teaser, é a 

velha ideia de informação como valor. O 

Twitter é a prova de que a informação é 

poder, sim. Só que agora esse poder está 

distribuído. Por que eu twitto? Para con-

tar coisas que só eu sei - ou que descobri 

antes dos outros. "Twitto, logo existo." 



Rafinha Bastos foi eleito pelo The New York Times a personali-

dade mais influente no Twitter, à frente de Barack Obama. A 

análise não levou em consideração o número de seguidores, mas 

a quantidade de retuites e o quanto a mensagem que ele posta 

foi mencionada. 

Rafinha Bastos sozinho é uma mídia. É o "rapaz mídia". Justin Bieber 

é responsável por 3% dos servidores no Twitter. Esse menino é mídia? 

Claro que ele é mídia. Ele, sozinho, foi o primeiro a chegar a 1 bilhão 

de downloads de vídeos do YouTube. Isso e um enorme poder de mídia 

que o cara tem. Mas por quê? Por que alguém tuíta? Por que esses 

[caras] são tão influentes? Porque, como a mídia, eles dão às pessoas 

algo sobre o que conversar. Se um rapaz do Piauí encontra uma menina 

da Romênia, eles vão falar sobre o quê? Vão falar sobre aquilo que eles 

têm em comum. Antigamente, há 20 anos, se você fosse encontrar um 

cara da Turquia, você ia falar sobre o quê? Você não sabia o que falar. 

Você falava sobre a mídia. Sobre grandes eventos internacionais. Hoje 

falam sobre a internet. 

Isso é um processo cultural, não é? 

Exatamente. 

Você comparou o Facebook à Globo. E falou que ele vai engolir o 

Google e, depois, provavelmente vai morrer. Todo mundo fala em 

Facebook, mas não sabemos até que ponto ele é efêmero ou não. 

Não, o Facebook não é nada efêmero. Ele é um valor de referência. 0 

Facebook é um efeito clássico de uma web grande demais, em que, 

como uma cidade grande, todo mundo está sozinho no meio desse ex-

cesso de informação. Se você está completamente sozinho e pelado no 

meio da mata atlântica de informação da internet, o que vai fazer? Vai 

procurar onde estão seus amigos. Vai querer saber o que eles estão 

vendo. Vai querer compartilhar com seus amigos e vai querer seguir 

personalidades. Eu acho muito divertido que um professor como eu 

tenha 15 mil seguidores no Twitter. Eu nunca usei nenhuma espécie de 

robô para aumentar os seguidores. Aquilo foi aumentando organica-

mente, é curiosíssimo que eu tenha um poder de influência sobre 15 

mil cabeças. E agora? Quando você tem um poder de influência desses, 

não pode mais falar qualquer bobagem. Tudo o que você falar pode se 

voltar contra você. 



O Facebook é a AOL sem muros? 

O Facebook é a AOL sem muros. A AOL é 

uma escola fechada, murada, com segurança 

na porta e você não pode sair. O Facebook é 

um shopping center. Você pode sair se quiser, 

mas a rua é suja, barulhenta e perigosa. Então 

você fica ali. É claro que o Mark Zuckerberg 

não pensou que estava fazendo um shop-

ping, mas o que ele tem é um shopping. Você 

vai até o Facebook e lá resolve sua vida. É por 

isso que o Facebook tem uma boa chance de 

engolir parte do Google. Primeiro porque o 

Facebook indexa o que está no Google, mas 

o Google não indexa a informação que está 

no Facebook. E o Google não pode nem ofe-

recer uma represália. Segundo, o Facebook 

está inchando. Ele coloca vídeo, foto, coloca 

tudo lá dentro e você vai ficando cada vez 

mais preso dentro dele. Até joguinhos o Fa-

cebook coloca dentro. Todas as relações estão 

ali dentro. Seus amigos estão lá dentro, meus 

alunos estão ali dentro, está todo mundo lá 

dentro. Você vai lá porque quer estar onde 

seus amigos estão. Então, se está todo 

mundo ali, o que vai acontecer com o tempo? 

Ele pode virar sinônimo de internet, já que 

sua rede de pessoas e conteúdo está lá. O 

YouTube cresce 35 horas por minuto. Nesse 

ritmo, vai chegar a hora em que uma busca 

no Google pode gerar tantas respostas que 

será a mesma coisa que perguntar algo para 

a primeira pessoa que eu encontrar na rua. 

Antigamente se perguntava alguma coisa 

para o Yahoo e ele dava algumas respostas, 

provavelmente boas. Depois veio o Google 

com um algoritmo melhor e as respostas me-

lhoraram. Quando a quantidade de respostas 

aumenta, as pessoas começam a olhar para 

elas com desconfiança: "será que essa res-

posta é boa? Será que esse cara é bom? Será 

que esse cara é confiável?". 

Você lembra quando o Hotmail, da Microsoft, tentou cobrar 

do usuário para liberar mais espaço no e-mail? Aí veio o Gmail 

e ofereceu 1 Gb, grátis. Foi um tiro no pé da Microsoft. 

A Microsoft é campeã em dar tiro no pé. A Microsoft é uma em-

presa de engenheiros, ela não faz nunca o primeiro movimento, 

embora faça bem o segundo movimento. A Apple copiou a Xerox 

e fez o Apple 2, belíssimo sistema operacional. Deu certo? Não. A 

Microsoft foi lá e criou o Windows. Deu certo? Deu. A Sony cria 

o Playstation, sensacional. A Microsoft tinha um game? Não. Mas 

ela cria uma alternativa para o Playstation, o excelente Xbox. A 

Nintendo cria o Wii. Sensacional. A Microsoft conseguiu fazer um 

Wii? Não. Mas ela cria o Kinect, que usa o corpo inteiro como joy 

stick, excelente. A Microsoft funciona muito bem no segundo mo-

vimento. Voltando para a história Google contra Facebook: 

quando se tiver informação demais na rede e uma busca no Goo-

gle trouxer um mau resultado, eu não quero mais saber de buscas 

no Google. O precipício está cada vez mais perto, por isso ele se 

diversificou. Google hoje não é mais só "busca no Google". 

Você se mostra otimista em relação à questão das demandas de 

que as mídias tradicionais não são mais passivas e que as mídias 

atuais são participativas e interativas... 

Sim, mas elas precisam repensar a forma com que fazem isso. Quando 

você compra um jornal, existe uma série de motivos que te levaram a 

isso. Depois de um ano comprando esse jornal, você não lembra mais 

que motivos são esses. Quando você vende um jornal, tem vários mo-

tivos que levam você a construí-lo. E quando você vende esse jornal há 

20 anos já não lembra mais quais são eles. O que aconteceu foi isso, a 

empresa desconectou daquilo que antigamente chamava de visão e 

missão. Isso vale tanto para a Volkswagen quanto para o Estado de S. 

Paulo. A Volkswagen diz que faz o carro do povo. Mas o que no New 

Beetle é carro do povo? Nada. A Audi não é carro do povo. Então, ou 

eu mudo a minha mensagem ou já era. Por exemplo, o MINI COOPER 

é BMW. Só que a BMW foi esperta e de maneira nenhuma colocou a 

estrela dela ali. Eu acho que as mídias hoje estão chegando numa crise 

de meia-idade, em que o propósito da vida mudou, mas elas não se 

deram conta. Antes a Volkswagen só precisava dizer "novo" Fusca. E 

aí toda indústria trabalhava por ela. Vinha um anúncio coloridinho e 

criativo do novo Fusca, vinha release do jornal do novo Fusca, matérias 

na Quatro Rodas do novo Fusca, programas de televisão do novo Fusca, 

o Faustão sorteava o novo Fusca. Hoje não tenho ideia do que fazer. É 

parecido com crise de meia-idade porque a regra mudou e você conti-

nua a acreditar que é exatamente o mesmo. 



Você já falou sobre todo o avanço do Google, sobre a hora em que ele Inchar. 

Depois que tudo isso acontecer, quem será o Facebook? 

Quanto tempo para isso acontecer? 2020? 

Isso será a crise de meia-idade do Google e ele vai ter que perceber os novos desejos das 

pessoas fazendo. De qualquer maneira, em 2021 o Google será completamente diferente 

do que é hoje. É difícil de pensar nisso porque a Rede Globo é praticamente a mesma 

coisa nos últimos 50 anos. Os jornais e revistas que a gente conhece também. O The 

Times inglês é, em sua essência, a mesma coisa há quase 200 anos. É o mesmo. Não 

mudou nada. A The Economist é a mesma coisa há 150 anos. Mas o Google terá que 

ser diferente nos próximos dez anos porque a busca dele precisará voltar a fazer sentido. 

E ela está perdendo sentido. E o que está acontecendo com o Facebook? Está virando 

uma área grande demais e pública demais. Todo mundo está nela. Como todo mundo 

está nela, você está na rua. E na rua, não se pode mais ser espontâneo. Se eu fizer uma 

besteira, meu chefe vai me ver porque ele me segue no Facebook. E não posso impedi-

lo de me seguir. Por isso as pessoas vão procurar novas formas de privacidade e vai acon-

tecer com o Facebook a mesma crise que está começando a acontecer com o Google. 

Provavelmente, em um tempo ainda mais curto. Quando a rede fica grande demais, seus 

membros procuram redes menores. Os grupos privados do Facebook não servem. Não é 

isso que o público quer. As pessoas querem ter controle sobre seus grupinhos, que têm 

certeza que são pequenos. 

Não. Muito antes disso. O Facebook é capaz de 

enfrentar problemas antes de causar problemas 

para o Google. O fato de estar crescendo muito 

rápido o torna instável. Vai chegar um mo-

mento em que ele vai precisar se dividir ou criar 

outra coisa. Ele provavelmente deve estar pen-

sando nesse cenário. Mas a decisão é tão 

grande que é mais confortável não pensar. Por 

isso a referência ao cara de 50 anos. Não é que 

a Globo não está prestando atenção. Mas 

pense no tamanho da decisão que a Globo pre-

cisa tomar. Imagine o tamanho da decisão para 

uma Veja, uma Folha de S.Paulo, para um Esta-

dão, para um Valor Econômico decidirem não 

serem mais impressos. 

Text Box
Fonte: Adnews em Revista, São Paulo, n. 3, p. 14-27, 2011.




