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to dos últimos 15 anos? 
acebook, Linkedln, e-Bay, Twitter, en

tre outras? Adam Penenberg, sim. Ele 
é um importante "writer" (é como se 
chama o jornalista de mídia impressa 

nos Estados Unidos) e foi justamente 
quando entrevistava Marc Andrees-

sen, o célebre cofundador do Nets
cape, e a executiva Gina Bian

chini que ele teve a ideia de seu 
último livro: Viral loop - como 
o crescimento virai transfor
mou YouTube, Facebook, 
Twitter em gigantes e con
verteu audiência em receita, 
que foi publicado no Brasil 
pela editora Campus/Else
vier em 2010 mesmo. 

A entrevista dele com 
Andreessen e Bianchini, pu
blicada em HSM Mana
gement n° 71, era sobre o 

Ning. "Foi muito interes
sante, porque se trata de uma 

plataforma para gerar redes 
sociais. Se a l g u é m é fanático 

por cozinha latino-americana, 
por exemplo, e quer criar uma 

rede de pessoas interessadas nes
se tema, pode fazê-lo facilmente por 
meio do Ning", comenta Penenberg. 

O site teve sucesso imediato. Em 
apenas quatro meses, com as ferra
mentas disponibilizadas pelo Ning, 
formaram-se 60 m i l redes sociais. 
Em abri l de 2009, superavam 1,3 m i 
lhão . Para descrever esse crescimen
to exponencial, Andreessen usou o 
termo "vi ra i loop" (circuito ou ciclo 
v i ra i ) . O objetivo foi i lustrar a d i 
vu lgação gerada espontaneamente 
pelos u s u á r i o s e que havia permi t i 
do a e x p a n s ã o do site sem a neces
sidade de investir em publicidade ou 
em marketing. Ele investigou outras 
empresas "virais" e, nesta entrevista 
exclusiva a HSM Management, repas
sa suas principais descobertas. 

Em seu livro, você distingue plataforma 
virai de marketing virai. Por quê? 
As empresas que fazem marketing v i 
rai costumam presentear pessoas " in 
fluentes", gente com muitos seguidores 
em redes sociais e blogs. Espera-se que 
os agraciados usem o produto enviado 
e o recomendem à mul t idão de usuá
rios da internet, que seguem seus blogs 
e seus comentár ios no Twitter ou no 
Facebook. 

Agora, quando lalo de plataformas 
virais, me refiro às empresas que cres
cem sem investir em marketing nem 
em vendedores. Seus clientes difundem 
os produtos ou serviços sem ter recebi
do nada em troca. Eles recomendam o 
produto porque estão satisfeitos mesmo. 

E o exemplo da plataforma virai é... 
... o Skype. Nada melhor que ele para 
entender a potência de uma plataforma 
virai. Sua proposta de valor é podero
sa: telefonemas de longa distância gra
tuitos. Os primeiros usuár ios pediam 
aos parentes e amigos no exterior que 
comprassem fones de ouvido e insta
lassem o Skype, assim poderiam man
ter a comunicação. Ou seja, as pessoas 
que queriam aproveitar os telefonemas 
gratuitos se converteram em agentes de 
marketing do Skype. O mesmo ocorre 
com o Facebook e o e-Bay. 

O "boca a boca" é velho! 
Sim, um dos antecedentes mais criati
vos foi o da empresa Tupperware, que 
organizou uma rede de vendedoras e 
as instruiu para que pedissem a suas 
amigas que marcassem "reuniões 
Tupperware" em suas casas e que es
tas, por sua vez, convidassem outras 
amigas. A empresa percebeu ser mais 
fácil vender seus produtos nesses en
contros que em uma loja, pois, a l ém 
de compradoras, captava pessoas dis
postas a organizar r eun iões de venda 
em suas casas. Esse ciclo se realimen-
tava continuamente. 

A entrevista é de Viviana Alonso, colabo
radora de HSM MANAGEMENT. 
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Mas a maioria das empresas virais é 
digital; o fato é que tudo se difunde com 
mais velocidade no mundo online que 
no físico. Agora, embora seu crescimen
to seja muito rápido, em algum mo
mento chega-se a um ponto de declínio. 
É o que mais ou menos está acontecen
do com o e-Bay. 

Quer dizer que o e-Bay desaparecerá? 
Não digo que desaparecerá. Continua
rá a ser rentável, mas não voltará a 
crescer no ritmo anterior. A única coisa 
que pode fazer é reacender o fogo dos 
milhões de pessoas já registradas. No 
sistema capitalista, se uma empresa 
não cresce de maneira sustentada, dei
xa de chamar a atenção dos investido
res e o preço de suas ações cai. Parece-
-me que o e-Bay começou uma etapa de 
decadência e não sei se encontrará um 
modo de reverter o quadro. 

Que características deve ter um produ
to ou serviço para que seja divulgado de 
forma exponencial? 
Tem de ser muito bom e satisfazer uma 
necessidade dos consumidores. Claro 
que essa necessidade nem sempre é 
evidente, muitas vezes nos damos con
ta dela após usar o produto ou serviço. 
É o que aconteceu com o Flickr, site 
para compartilhar fotos online. Logo 
após casarem, Caterina Fake e Stewart 
Butterfield c o m e ç a r a m a desenvolver 
um jogo online do 

tipo multijogador, 
o Neverending. Fake 
e Butteríield eram bloguei-
ros dedicados e queriam criar um 
mundo virtual regido pelas interações 
sociais, como mais tarde seriam os 
videojogos online World of Warcraft e 
Second Life. O casal planejou incluir 
entre as funções do Neverending o 
in tercâmbio ins tantâneo de mensa
gens e fotos. Foi assim que desenha
ram um sistema que permitia arma
zenar, etiquetar e compartilhar fotos, 
um tipo de rede social primitiva, que 
chamaram de Flickr. Embora tenha 

começado como um anexo ao 

ogo, o Flickr se 
transformou em um 

dos sites mais populares da 
internet Além disso, os blogueiros não 
tinham um local onde guardar suas fo
tos online, pois a banda larga era muito 
cara, e precisavam que armazenassem 
suas imagens. 

Tendo as características de virais lis
tadas por você [veja quadro acima], é 
possível antecipar quão rápido um site 
fica conhecido? 
Especialistas calcularam o "coeficiente 
de viralidade" estimando o n ú m e r o de 
membros adicionais que cada pessoa 
atrai. Se cada participante soma um, a 
rede cresce de maneira linear e o coe
ficiente de viralidade é 1. O do Ning, 
por exemplo, é 2: cada indivíduo que 
se subscreve incorpora, em média , 
dois novos membros por dia. No fim de 
uma semana, soma 128 pessoas. É por 
isso que o Ning consegue duplicar seu 
tamanho cada cinco meses. No entan
to, esse padrão pode sofrer m u d a n ç a s 
inesperadas. 

Você se lembra de alguma mudança? 
Meu exemplo preferido é o que ocor
reu com a Bebo, rede social vendida 
para a AOL por US$ 850 milhões . M i -
chael Birch, seu fundador, conseguiu 
convertê-la em uma das redes mais 
importantes do mundo, ficando atrás 
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apenas do Facebook e do MySpace, 
mas antes disso sofreu vários fracassos 
rotundos. Por exemplo, ele iniciou em
preendimentos online que nunca cap
taram audiência em massa, até que um 
dia criou um alerta de aniversário, que 
enviava e-mails aos usuár ios avisando 
as datas de aniversário de seus amigos. 
No começo, encheu as telas com avi
sos, explicando que os dados pessoais 
não seriam divulgados. Mas, depois, os 
retirou, justificando que as páginas de
moravam muito para baixar. T a m b é m 
simplificou o menu de instruções e 
agregou uma função de cortar e colar, 
que permitia importar dados de outros 
programas. Com essas m u d a n ç a s , o 
alerta atingiu um sucesso moderado. 

Birch aproveitou, então, para divul
gar o Bingo, site que pretendia tornar 
uma rede social. Entre suas capacida
des incluiu um mecanismo para faci 
fitar que os usuár ios convidassem 
seus amigos a se juntar à rede; em 
apenas três meses somou 400 
m i l usuár ios . Como as equipes 
não davam conta da demanda, 
Birch enfrentou a encruzilha
da de arrecadar capital para 
comprar novos servidores ou 
vender. Optou pelo segundo e, 
após um tempo, voltou a insis
tir e criou a Bebo, onde pôs em 
prática tudo o que aprendera com 
seus empreendimentos anteriores: 
agregou blogs, chats e a capacidade 
de compartilhar fotos entre amigos. A 
Bebo se converteu na rede social nú 
mero um no Reino Unido e t a m b é m 
conseguiu uma mul t idão de usuár ios 
na Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. 

Quais sites têm mais potencial de se di
fundir na velocidade de um vírus? 
Os simples, tanto no conteúdo como na 
interação. Por exemplo, o Hot or Not, 
criado por James Hong e Jim Young 
quando estudavam na University of 
Califórnia em Berkeley [Estados Uni
dos]. Jovens e solteiros, eles costuma
vam falar de encontros e mulheres. Ao 
voltar de uma festa, Young comentou 
com o amigo que tinha conhecido uma 
mulher "10 pontos". "Eu t a m b é m a co

nheço e não me parece ser tão perfeita 
assim; não merece mais de 5 pontos." 
Iniciaram uma discussão acalorada e, 
fiéis a sua formação em matemát ica , 
propuseram-se desenhar um método 
objetivo para qualificar a beleza. Inspi
rados no concurso de Miss Universo, no 
qual um júri elege a mais linda. Hong e 
Young criaram o Hot or Not O site exi
be as fotos que os usuár ios indicam e 
permite aos visitantes qualificar o atra
tivo das imagens em uma escala de 1 a 
10. A ideia pegou rápido e, em poucos 
dias, o tráfego superou a capacidade do 
computador que abrigava o programa. 
Hong e Young migraram o sistema para 
os servidores da universidade e, quatro 
horas mais tarde, os administradores 

os chamaram para dizer que o n ú m e r o 
de visitantes do site estava colapsando 
a rede de Berkeley. Hong e Young ter
minaram vendendo o Hot or Not por 
US$ 25 milhões. 

As ideias que você descreve são aplicá
veis a qualquer tipo de companhia? 
Não. Se os produtos ou serviços de uma 
empresa não forem realmente bons, o 
risco é alto quando se tenta difundi-
-los como vírus, porque as críticas e os 
comentár ios negativos viajam velozes 
pela internet Quer um exemplo? Nos 
Estados Unidos, o serviço de telefonia 

da AT&T é péss imo e, curiosamente, 
pouca gente costuma reclamar. Faz 
um tempo escrevi um comentár io ne
gativo no Twitter sobre a conexão em 
meu iPhone. Antes de dez minutos um 
técnico da empresa me chamou para 
oferecer ajuda. 

Lembro que esse episódio coincidiu 
com uma entrevista que fiz com um 
executivo da AT&T. Contei o ocorrido 
e perguntei por que t inham me liga
do. Ele disse que estavam mais em
penhados em responder às queixas 
dos clientes, porque sabiam que os 
comentá r ios negativos eram lidos por 
mi lhões de pessoas. 

Também está mudando a forma de fazer 
jornalismo e relações públicas. Trata-se 
do mesmo raciocínio? 
Sim. Em março deste ano houve um 
debate muito acalorado nos meios so
ciais por causa de uma notícia publi
cada no The New York Times. O artigo 

dizia que a GE não pagaria nem um 
dólar de imposto sobre lucro, apesar 
de ter registrado lucro no valor de 
US$ 14 bilhões em 2010. E ia a lém, 
declarava que a GE receberia um 
crédito de US$ 2 bilhões, por con
ta de pagamentos futuros, porque a 
declaração oficial da empresa mos

trava que, em anos anteriores, ela ti
nha pagado mais do que devia (35%, 

segundo a lei). 
O que aconteceu? A GE desmentiu 
tudo no Twitter, alegando que a infor
mação dada pelo jornal estava errada. 
No entanto, não conseguiu limpar sua 
imagem e acabou convertendo-se em 
um exemplo evidente de desastre de 
relações públicas. 

Na vida real, cá entre nós, como é que 
as empresas podem fazer para manter 
uma conversa um a um com seus clien
tes nas redes sociais? Não me parece 
algo tão viável assim dos pontos de vis
ta operacional e financeiro... 
Boa pergunta. A chave para manter um 
diálogo com os milhões de seguidores 
de uma empresa no Facebook é apa
rentar um relacionamento um a um, 
sem tê-lo realmente. 
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De todo modo, quando a audiência é 
muito grande, os consumidores se con
tentam com o trato amigável. 

As redes sociais também parecem mu
dar a geração de conteúdos, não? 

Não vejo nada de mau no fato de que as 
pessoas que estão no local onde ocorre 
a notícia a cubram. A CNN é uma que 
difunde esse tipo de conteúdo. O que 
aconteceu no Egito, em março des
te ano, é um bom exemplo. Os canais 

transmitiram vídeos gravados pela po
pulação. Não houve conflito de interes
ses, e sim trabalho em conjunto. 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 15, n. 88, p. 104-108, set./ out. 2011.




