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A entrevista é de Dan Singer, diretor do 
escritório da McKinsey & Co. em Nova 
York, Estados Unidos. 

se contam histórias com autentici-
dade, estabelecendo uma conexão 
pessoal com a audiência. 

Em seu livro, eles detalham cases 
de companhias estabelecidas como 
The Gap, Starbucks, Nike, eBay, Fa-
cebook, start-ups como Groupon e 
Cookpad, além das ONGs Kiva (de 
microfinanças) e charity:water (re-
sumido no quadro da página 63). 
Nesta entrevista, os autores do livro 
conversam sobre como as empresas 
podem melhorar sua participação 
nas redes sociais. 

Se anal isarmos campanhas nas 
mídias sociais, qual a essência de 
contar bem uma história? 
Jennifer Aaker Boas h i s tó r i a s t êm 
três componentes: 

• um começo forte, 
• um ponto de tensão e 
• um final forte. 

A maioria das pessoas confunde 
histórias com situações reais e diz: 
aconteceu X, aconteceu Y, aconte-
ceu Z. No entanto, uma boa histó-
ria pega o Y, a parte do meio, e cria 
uma tensão que atrai a audiência. 

Tratar histórias como ativos é 
uma ideia pouco desenvolvida. His-
tórias servem para unir comunida-
des. Espalham-se de funcionário 
para funcionário, de cliente para 
cliente e, em alguns casos, de fun-
cionário para cliente ou de cliente 
para funcionário. São muito mais 
memoráveis do que estatísticas ou 
simples anedotas. Histórias fortes 

As empresas estão 
gastando horas in-
contáveis e milhões 
de dólares tentando 
dominar as mídias 
sociais. Essa é uma 

plataforma revolucionária que pode 
orientar tudo, desde o relaciona-
mento com o cliente até o desen-
volvimento de produto, ou apenas 
outra forma de marketing? 

No livro The dragonfly effect [O 
efeito libélula] (ed. Jossey-Bass), a 
professora de marketing da Stan-
ford University Jennifer Aaker e o 
especialista em estratégias de mar-
keting Andy Smith procuram res-
ponder a essa questão examinando 
diversos exemplos de mídias sociais 
e extraindo daí uma estrutura para 
inspirar a ação viral. 

Uma das quatro "asas da libélu-
la" que compõem essa estrutura 
é envolvimento, que eles definem 
como "fazer com que as pessoas se 
sintam realmente conectadas emo-
cionalmente ajudando-as a atingir 
suas metas". Isso acontece quando A ut
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podem ser contadas e recontadas. 
Tornam-se contagiantes. 

Há pelo menos quatro histórias 
importantes que todas as empresas 
devem ter em seu portfólio. 

• A primeira é a de "quem somos" 
-ou seja, como começamos. 

• A segunda é a da "visão", para 
onde estamos indo, que pode ou 
não estar conectada à primeira. 

• A terceira é a história de "des-
culpas e recuperação"; em uma 
relação de longo prazo, inevitavel-
mente haverá transgressão, mas é 
notável que tão poucas companhias 
pensem sobre o que significa trans-

gressão para elas e como podem 
responder a isso. 

• A quarta história importante 
para o acervo das empresas é a das 
"pessoas", que histórias pessoais 
estão sendo incubadas e cultivadas 
na organização. É um tipo muito 
diferente de história, pois enfatiza 
as pessoas, não a organização. 

0 segredo é a história ou o contador? 
Andy Smith A história é o mais im-
portante, mas o realmente funda-
mental é a autenticidade. As pes-
soas precisam acreditar em você, 
e você tem de acreditar na história 
para que ela seja eficaz. 

Aaker O motivo por que a autenti-
cidade se torna importante nas mí-
dias sociais é que, para clientes ou 
funcionários aderirem a uma causa, 
basta que eles confiem na institui-
ção. Quando se afastam de uma or-
ganização, causa ou meta, em geral 
é porque sentiram que suas histó-
rias são "fabricadas", em excesso, e 
assim a têm como pouco confiável. 

Como vocês avaliam os esforços 
das empresas nessa área? Ainda 
estão engatinhando? 
Smith Não exatamente, mas há um 
efeito ressaca da mídia tradicional. 
Podemos chamá-lo de pensamento 
de campanha. As empresas estão 
demorando a se apossar das idas e 
vindas necessárias para construir 
um relacionamento com o cliente. 
Assim como organizações públicas, 
elas têm departamentos dedicados a 
cultivar relacionamentos com, diga-
mos, analistas financeiros. É preciso 
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aplicar o mesmo tipo de abordagem 
aos membros de sua mídia social. A 
plataforma é relativamente direta; a 
mentalidade precisa vir junto. 

Como medir o sucesso de uma orga-
nização nas mídias sociais? O núme-
ro de seguidores no Twitter ou de fãs 
no Facebook é uma métrica correta? 
Smith Esse número me lembra dos 
primeiros dias, quando as pessoas 
achavam que pageviews bastavam. 
Acho que não. Cada nova mídia traz 

estatísticas significativas distintas. 
Isso remete à primeira asa [veja na 
página ao lado]: antes de investir 
tempo, dinheiro e esforços em algo, 
você precisa pensar em sua meta. 
Isso tem sido bem desafiador para 
construir marcas. Mas estabelecer 
tais metas e ações e mensurá-los é 
a melhor maneira de tornar o cami-
nho a seguir mais claro. 

Conforme essas plataformas se tor-
nam mais maduras e provavelmen-

te muito atravancadas, será que as 
pessoas terão fadiga social? 
Smith Acho que as pessoas já co-
meçaram a demonstrar bastante 
fadiga. Parece que, quanto mais as 
coisas mudam, mais curta é a dis-
tância entre os primeiros que ade-
rem e os primeiros que se cansam. 
Quantas pessoas você consegue 
seguir no Twitter? 
Aaker Estamos desenvolvendo um 
estudo que observa em que nível 
as pessoas são convocadas a con-
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tribuir com dinheiro ou tempo 
para uma causa. Em torno de 95% 
das que recebem uma mensagem 
desse tipo a "deletam" imedia-
tamente. Elas estão se sentindo 
inundadas por "pedidos", espe-
cialmente na área social. 

I sso parece coincidir com o que 
acontece nas mídias tradicionais. 
Na TV, por exemplo, que está " su -
perpovoada", o que diferencia o 
eficaz do restante são a qualida-
de da história e os recursos do 

anunciante. Vale aqui também? O 
que vai diferenciar os 5% lidos dos 
95% apagados? 
Smith Para os anunciantes, os 
diferenciais serão a criatividade 
e a profundidade com as quais 
eles aplicam os princípios que 
vão animar as pessoas. Você não 
pode só apertar um botão e com-
prar. No entanto, certamente pode 
conseguir mais tempo de exibi-
ção e atenção se cultivar sua co-
munidade e fomentar seguidores, 
construir sua base de fãs, criar 

as coisas que importam, e então 
ativá-las. 
Aaker Isso tem a ver com as pes-
soas orientando a tecnologia. É 
preciso saber onde está o verda-
deiro poder da tecnologia social 
-está no fato de as pessoas a uti-
lizarem. • 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 87, p. 60-66, jul/ago 2011. 




