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• Reduzir custos ao ajudar pessoas a se encontrar.
• Aumentar disposição a pagar ao ajudar pessoas
a se encontrar.

contas no Twitter na esperança de achar novos clien-

ca

Dados como estes enchem os olhos de empresas
tradicionais, que já criaram páginas no Facebook e

• Reduzir custos ao ajudar pessoas a fortalecer

ed
u

tes e interagir com os que já possuem. Mas, até aqui,

relacionamentos.

poucas conseguiram gerar lucro em plataformas so-

• Aumentar disposição a pagar ao ajudar pessoas

ciais, mesmo quando conquistam levas de "amigos"

a fortalecer relacionamentos.
O serviço que alguém presta em nome de uma

os burros n'água enquanto outras emplacam nessas

empresa pode incluir aquisição de clientes, forne-

plataformas, estudei mais de 6o empresas de setores
diversos (manufatura, bens de consumo, serviços fi-

cer subsídios como P&D e conteúdo na rede e vender
produtos ou serviços da empresa.
Para entender como funciona a estratégia de der-

ra

nanceiros) que se aventuraram pelo universo social

s

Para descobrir por que certas empresas dão com

fin

e "seguidores".

na internet. Um traço comum das que malograram

namentos, peguemos o caso da Zynga. Fundada em

pa

na iniciativa foi que simplesmente importaram sua

rubar custos ao ajudar alguém a fortalecer relacio-

estratégia digital para plataformas sociais, difundin-

CityVille faturou mais de US$ 1 bilhão em 2011. Seus

clientes. O público rejeita esse tipo de investida, pois

joguinhos funcionam dentro do Facebook e já atraí-

a

do mensagens comerciais ou buscando feedback de

ram mais de 250 milhões de usuários (o jogador típico é uma mulher de meia-idade). A plataforma do

siv

seu principal objetivo numa plataforma social é travar contato com outras pessoas, não com empresas.

Facebook dá aos games acesso a dados demográfi-

do a uma mesa, comendo com amigos, quando um

cos do jogador e a sua lista de "amigos". Permite, ain-

clu

Não é difícil entender por quê. Imagine estar senta-

da, que postem atualizações de status visíveis a esses

algo?". O leitor provavelmente responderia que não,

amigos. No CityVille, o jogador planta sementinhas

preferindo o papo com a turma à investida comer-

num terreno virtual, cultiva o pedaço de terra, co-

ex

estranho puxa uma cadeira e diz: "Ei! Quer comprar

cial. Muitas empresas já aprenderam — a duras pe-

lhe o que plantou e vende a mercadoria ao comércio

nas — esta lição.

virtual. Com o que ganha na transação, pode com-

é

Já as que conseguiram um retorno expressivo
conceberam estratégias sociais que ajudam as pes-

prar mais sementes, criar um negócio ou expandir a
cidade.
O jogo impõe obstáculos ao jogador, como limites ao número de terrenos ou empresas que pode ter.

go

soas a criar ou a fortalecer relacionamentos. Isso funciona porque combina com as expectativas de usu-

Para transpor esse limite, o jogador pode pagar com
bens virtuais que compra da Zynga (importante fon-

presa com uma estratégia social se senta à mesa e

te de receita da empresa). Ou — e aqui entra a estra-

ar
ti

ários e seu comportamento em plataformas sociais.

Voltando à analogia do jantar com amigos, uma empergunta: "Posso apresentá-lo a alguém ou ajudá-lo

tégia social — pode pedir a ajuda de amigos postan-

a melhorar suas relações de amizade?". Essa aborda-

do algo no Facebook ou pelo sistema de mensagens

gem tem muito mais aceitação (veja o boxe "Estraté-

da Zynga. E pode retribuir o favor. Como? Enviando

gia digital x estratégia social").

presentes virtuais aos amigos e visitando o pedaci-

e
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2007, a fabricante de jogos sociais como FarmVille e

nho de chão deles.

Uma mão lava a outra

O impacto positivo que os jogos da Zynga têm na

Para explicar estratégias sociais de sucesso, acho útil

vida social de usuários é claro. Segundo um levanta-

caracterizá-las com um enunciado simples, com três

mento feito pela Information Solutions Group, qua-

componentes que todas exibem:

se um terço dos jogadores diz que os joguinhos aju-

Uma boa estratégia social (i) reduz custos ou aumenta a disposição do cliente a pagar (2) ao ajudar

davam a se conectarem com amigos e gente da família; outro terço disse que os jogos permitiam o con-

a pessoa a estabelecer ou fortalecer relacionamen-

tato com velhos amigos; e um terço usava os games

tos (3) se prestar de graça algum serviço em benefí-

para fazer novas amizades. Minhas entrevistas com

cio da empresa.

dezenas de jogadores revelou como. Muitos usam

Essa definição produz quatro tipos de estratégia

a oportunidade como desculpa para fazer contato.

social de sucesso para uma empresa implementar

Uma mulher com dois filhos disse: "Quando termi-

(veja a tabela "Quatro maneiras de empregar estra-

no o serviço e boto as crianças para dormir, quero fa-

tégias sociais"):

lar com meus amigos, mas é tarde demais para ligar.

na
is.
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Francisco, que atraiu centenas de foliões em 2009.

los com algo. Eles se dão conta, o que ajuda a gente

Um evento desses costuma produzir novas amiza-

a manter o contato". Outros acham que postar uma

des e relacionamentos que têm continuidade além

atualização sobre o jogo no Facebook é um convite

dos limites do Yelp.

pa
ra

O que faço, então, é ir jogar para ver se posso ajudá-

Para manter essas vantagens sociais, um mem-

também jogador, disse: "Se meu dia foi ruim, não

bro do Elite Squad deve continuar a produzir críti-

vou dizer no Facebook, mas posso dar alguma pista

cas, pois o status de elite é renovado — ou não — a

ao postar uma mensagem dizendo que preciso de al-

cada ano. Minhas entrevistas com Yelpers de elite

lu
siv

a

para amigos fazerem contato. Um rapaz mais jovem,

go em um jogo. Meus amigos vão ver e normalmente

mostram que a pessoa continua a redigir resenhas

alguém vai me ligar ou mandar um e-mail".

expressamente para manter o status. O efeito para

Para conseguir essas vantagens sociais, a pessoa

os negócios do Yelp é considerável. Minha pesquisa
mostra que o típico Yelper de elite produz críticas a

nidade de restabelecer e manter contato com amigos,

um ritmo constante por quase dois anos; já um Yel-

um jogador incentiva outros a aderir ou a retornar a

per que não é da tropa de elite e não goza desses be-

um jogo da Zynga. Pelos meus cálculos, esses meca-

nefícios sociais começa a reduzir sua contribuição

nismos sociais cortam pela metade custos de aquisi-

após uns seis meses. Logo, o Yelper típico da elite vai

ção e retenção de clientes da empresa, melhorando

produzir cerca de cem resenhas a mais do que o que

é

ex
c

faz coisas que ajudam a Zynga. Em troca da oportu-

não é da elite; sem esse aporte do Elite Squad, o fluxo

ais. Logo, a estratégia social da Zynga (1) reduz seus

de críticas no Yelp cairia cerca de 25%. Logo, a estra-

tig
o

sua rentabilidade em cerca de 20 pontos percentu-

tégia social do Yelp (1) ajuda a comunidade a conse-

as pessoas se reconectem com amigos (3) se atraírem

guir conteúdo de qualidade de graça (2) ao permitir

esses indivíduos de volta para o jogo.

que os melhores colaboradores conheçam gente com

ar

custos de aquisição e de retenção (2) ao permitir que

O site de críticas de consumidores Yelp usa outra

quem têm afinidade (3) se redigirem resenhas.

forma de estratégia social: reduz custos por obter de

Trabalho e prazer

soas a se encontrarem. Embora anunciantes garan-

Como a Zynga e o Yelp já nasceram na internet e têm

st

e

graça seu conteúdo mais precioso ao ajudar as pes-

produtos inerentemente sociais, traçar sua estraté-

lhões de críticas de estabelecimentos locais — é cria-

gia social é relativamente simples. Mas empresas de

do por um exército de voluntários antenados na casa

setores muito distintos também já estão formulando

dos 20 e dos 30, os "Yelpers". O tráfego do site, cerca

estratégias sociais.

de

tam a receita do Yelp, seu conteúdo — até aqui, 18 mi-

ão

de 50 milhões de visitantes por mês, é prova da utiligrande responsável por essa qualidade.

serve para as pessoas fazerem uma vaquinha para

aç

cano eBay, o Group Gifts. Lançado no final de 2010,

Se for muito fervoroso e produtivo, um Yelper po-

ut

iliz

de ser convidado a entrar para o "Elite Squad", uma

A

Peguemos um aplicativo do site de leilões ameri-

dade das resenhas; é a estratégia social da empresa a

presentear um amigo. Uma pessoa — o organizador
do grupo — entra no eBay e indica quem vai receber

categoria de elite na comunidade. Quem pertence à

o presente (diretamente ou puxando o nome da lista

tropa tem acesso exclusivo a eventos patrocinados

de amigos do Facebook). O eBay faz, então, uma su-

pelo Yelp — algo sofisticado como uma recepção

gestão de presentes. Se preferir, o organizador auto-

num museu ou popular como o rega-bofe realizado

riza um aplicativo do site a acessar o perfil do desti-

em pleno carnaval no clube Bubble Lounge em San

natário no Facebook para dar sugestões com base na

is.
na
cio
ca

informação ali contida. O organizador então escolhe um presente e, em sua página do Facebook, pergunta quem quer entrar na vaquinha. Esse convite

ed
u

traz um link para a página de presentes do eBay, onde a pessoa dá sua contribuição e escreve um bilhetinho para o destinatário. Quando o valor do presente é atingido, o eBay despacha o presente e as men-

s

sagens. Os benefícios sociais são claros: o Group

fin

Gifts ajuda o usuário a comprar um presente mais
certeiro e mais caro do que normalmente faria. Isso
não só fortalece a relação com quem recebe o mimo,

ra

mas também pode ajudar a melhorar o relaciona-

sente de despedida para [esse amigo], pois ninguém
me pediu para colaborar. Mas vi o aviso e contribuí.

clu
siv

E ontem recebi uma notinha de agradecimento (...).

a

so no Facebook, nem teria ficado sabendo do pre-

pa

mento entre aqueles que participam da vaquinha. É
como disse um entrevistado: "Se não fosse pelo avi-

Agora, acho que vai ser mais fácil manter o contato
com ele".

Para ter esse benefício social, a pessoa precisa

divulgar o Group Gifts para os amigos e responder

quando um amigo promove o serviço. Essa publi-

ex

cidade entre amigos produz resultados dramáticos:
um terço dos participantes acaba abrindo uma conta

no PayPal e um terço volta ao eBay dentro de um mês

é

para comprar outras coisas. Além disso, o valor médio de um presente no Group Gift é cinco vezes maior
necessita e se conectar livremente para fins profis-

Logo, a estratégia social do eBay (1) aumenta a dis-

sionais. Mais de 15 mil pequenas empresas já ade-

posição a pagar (2) ao permitir que as pessoas forta-

riram à rede. Embora pudessem usar outras redes

leçam amizades dando presentes (3) se pedirem aos

profissionais, como o Linkedln, os membros ali di-

ar
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do que o de uma operação média de venda no site.

zem preferir a Connectodex porque empresas com

Estratégias sociais também podem ser projetadas

as quais interagem já passaram pelo crivo da AmEx.

para o desafio de fazer contatos para fins profissio-

Um estudo da Forrester Research confirmou essa ne-

nais. A American Express (AmEx) criou uma estra-

cessidade ao revelar que quase metade dos donos de

st

e

amigos para comprar no site eBay.

pequenas empresas com mais de US$ 100 mil em re-

do a donos de pequenas empresas. A ideia da AmEx

ceita mostravam interesse em aprender com outros

era aumentar a fidelidade ao cartão OPEN, pois a per-

pequenos empresários.

de

tégia dessas para seu cartão de crédito OPEN, volta-

Para colher os benefícios sociais e de conexão da

princípio, a empresa organizou simpósios focados

Connectodex, o pequeno empresário precisa obter

o

da de clientes é um problema no setor de cartões. A

aç
ã

na gestão de pequenos negócios só para titulares do

A
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cartão. Depois, lançou uma plataforma na internet, a

ou manter o cartão OPEN. O resultado é que o serviço reduziu efetivamente a perda de clientes e au-

OPEN Fórum, para exibir o conteúdo desses eventos.

mentou sua disposição a pagar pelo cartão. Além dis-

O fórum foi um sucesso, atraindo mais de um milhão

so, o Net Promoter Score (que indica a probabilidade

de visitantes por mês.

de que recomendem o cartão) de usuários da plata-

A direção da AmEx notou que titulares do car-

forma hoje supera consideravelmente a pontuação

tão estavam fazendo contato entre si por meio desse

de quem não é usuário. Logo, a estratégia social da

conteúdo e resolveu lançar uma rede social só para

American Express (1) aumenta a disposição a pagar

membros — a Connectodex — que permite ao usu-

(2) ao ajudar o profissional a conhecer mais gente

ário postar um perfil, listar serviços que oferece e

igual a ele (3) se continuar utilizando o cartão.

is.

teragir com conhecidos e amigos que não pertencem
a um círculo íntimo.

na

Como criar uma estratégia social
Já vi muita empresa tentando montar uma estratégia

Estratégia social B: ajudar a pessoa a interagir por

esforço foi em vão fecharam o foco nas metas do ne-

meio da troca de presentes. A equipe do XCard ima-

gócio e deram menos atenção a necessidades sociais

ginou um programa no qual, a pedido, a XCard ana-

não satisfeitas do cliente. Já que essa estratégia não

lisaria o histórico e os locais de consumo de outro

ajudava as pessoas a se relacionarem, ninguém es-

membro (só se a pessoa tivesse se inscrito no progra-

uc

ac

io

social, com resultados muito díspares. Aquelas cujo

ma) e sugeriria presentes condizentes com esse perfil

sa. Em comparação, empresas com boas estratégias

de consumo. O programa daria a membros um incen-

ed

tava disposto a prestar algum serviço para a empre-

tivo para usar mais o XCard, pois assim seu histórico
de compras seria mais completo e as sugestões a ami-

propostas a metas do negócio. Já que o processo de

gos, mais certeiras.

s

pensaram primeiro em como abordar necessidades
sociais não atendidas e só então vincularam soluções
identificar necessidades sociais não atendidas costu-

fin

Desafio social C: achar estranhos com quem você

ma ser difícil, sugiro que a empresa se concentre em

tenha algo em comum não é fácil.

ajudar indivíduos com quatro tipos de desafio social:

Estratégia social C: reunir executivas titulares de

estabelecer contato com estranhos, interagir com es-

ra

um cartão de elite da XCard. Muitas dessas profissio-

tranhos, restabelecer contato com amigos e interagir

nais viajam com frequência e têm pouca oportunida-

com amigos.

pa

de de socializar com mulheres como elas. A equipe
criou eventos só para convidadas em hotéis exclusi-

Vejamos como uma grande empresa de cartão

vos em cidades importantes para reunir essas profis-

de crédito que chamarei de XCard (a empresa pediu

a

que seu nome não fosse revelado) concebeu e testou

siv

uma estratégia social. O diretor de marketing montou uma equipe de oito pessoas com gente do maralém de consultores (entre eles eu). O grupo se reportava diretamente ao presidente. Conduzimos a

ex

equipe por um processo estruturado de formulação

clu

keting, do desenvolvimento de produtos e da TI —

sionais durante uma viagem.
Desafio social D: é desconfortável interagir com
um estranho sem antes saber mais sobre a pessoa.
Estratégia social D: ajudar mães com filhos pequenos a conhecer melhor outras mães. Esse público tem necessidade de informação sobre produtos
infantis, mas às vezes tem dificuldade de achar informações confiáveis sobre o assunto. A equipe con-

pelo menos uma estratégia para cada um dos quatro

cebeu um cartão de marca que permitiria à mamãe

tipos de desafio social que titulares do cartão pode-

acessar uma plataforma social exclusiva, achar ou-

é

de estratégia no qual membros da equipe traçavam

o

riam enfrentar. Em cada caso, o objetivo era aumentar os gastos com o cartão ou a retenção de membros,

tras mães com o cartão que haviam comprado um
determinado produto e trocar ideias com elas. Somente mães que aceitavam ser "pesquisadas" e se-

ra tais desafios. Cada uma das quatro estratégias so-

guiam comprando com o cartão poderiam dar uma

ciais obviamente aderia ao princípio central: reduzir

busca.

ar

tig

ou adquirir novos clientes, em troca de soluções pa-

custos ou aumentar a disposição do cliente a pagar

te

ao ajudar a pessoa a estabelecer ou fortalecer relacio-

ajudar o público a forjar ou fortalecer relacionamen-

de
s

Tendo identificado várias possíveis estratégias para

nefício da empresa.

Desafio social A: restabelecer contato com conhecidos e amigos que não pertencem a um círculo íntimo pode ser complicado.

aç
ão

Estratégia social A: ajudar a pessoa a restabelecer

tos, a equipe submeteu cada uma a três provas.
Teste de utilidade social: estratégia ajudará
cliente a superar um entrave social que, por conta
própria, seria difícil resolver? Nesse teste, é preci-

contato ao fazer compras junto com amigos. A equi-

so fechar o foco num desafio social importante — e

pe criou um programa que daria a titulares do cartão

até então não solucionado — para o público visado.
Quem conduz esse tipo de análise costuma achar

do gente que já tinha o cartão ou que se cadastrara

que, se não sente pessoalmente um certo desafio so-

iliz

uma desculpa para se reconectar. Como? Convidanpara recebê-lo para ir às compras juntos. Comprar

cial, outros tampouco o sentiriam. Em geral, não é

juntos na mesma loja, no mesmo momento, rende-

assim. O desenvolvimento de estratégias sociais exi-

ria mais pontos no cartão.

ge um exame sem preconceitos de necessidades so-

ut
A

Teoria na prática

namentos se prestar de graça algum serviço em be-

Desafio social B: pessoa precisa de ajuda para in-

ciais do grupo-alvo.

continua na página 63
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passaram no teste, pois satisfaziam uma importante necessidade social ainda não contemplada. Essa

ed
u

avaliação exigiu um estudo da demanda de solu-

ca
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As três estratégias da empresa de cartões — compras com amigos, mulheres executivas e mães —

ções sociais em cada grupo — determinar, por exemplo, o interesse de executivas em oportunidades de

networking. A pesquisa revelou que, embora hou-

s

vesse fartura de grupos de networking, não havia

fin

muitos eventos fechados para executivas que tirassem proveito do pesado ritmo de viagens dessas

profissionais. A equipe também confirmou que mu-

ra

lheres com filhos queriam achar outras mães que tivessem comprado um certo produto e que não ha-

pa

via nenhuma ferramenta para ajudá-las nessa busca.
E a pesquisa revelou um considerável interesse por
compras com amigos. A equipe descobriu, contudo,

a

que o cliente hesitaria em usar um programa que, ao

siv

sugerir presentes com base em seus padrões de consumo, estaria na prática revelando aos outros quais
eram esses hábitos. Por essa razão, a equipe descar-

clu

tou a estratégia dos presentes.
Teste da solução social: estratégia tirará provei-

to de recursos exclusivos da empresa e criará uma

ex

solução social diferenciada, difícil de imitar? A equi-

pe percebeu que a liderança do cartão em um segmento exclusivo e seu programa superior de pontos

é

o distinguiam. Esses recursos conferiam uma vanta-
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gem difícil de reproduzir à estratégia das mulheres
executivas e criavam uma alternativa melhor do que
outras para tal segmento. A estratégia das compras
com amigos também seguia parecendo promissora,
sobretudo porque se valia do superior programa de
pontos do cartão. A estratégia das mães não se saiu
tão bem nessa análise, pois a empresa não tinha dados detalhados de transações para criar um serviço
que as concorrentes não pudessem facilmente reproduzir ou até superar. Outra dúvida é que grandes varejistas de artigos infantis, como Toys " R " Us e Walmart, talvez pudessem criar uma plataforma melhor.

A equipe tentou desatar esse último nó, mas no final
a estratégia das mães foi desqualificada.
Teste do valor comercial: solução social levará
diretamente a uma melhor rentabilidade? Para passar nesse teste a estratégia precisa derrubar custos
diretamente ou elevar a disposição do cliente a pagar.
A estratégia das executivas, que até então sobrevivera, tropeçou aqui devido ao pequeno porte do público visado: só 0,2% dos titulares do cartão. Embora
reduzir a perda de clientes nesse segmento pequeno, mas desproporcionalmente rentável, pudesse ter

is.
na

QUATRO MANEIRAS DE EMPREGAR
ESTRATÉGIAS SOCIAIS
Veja abaixo como quatro empresas implementaram com sucesso

uma certa região metropolitana a versão beta de um

uma estratégia social. Cada uma delas reduz custos e aumenta a

io

aplicativo no Facebook para comprar com amigos.

disposição do cliente a pagar ao ajudar as pessoas a estabelecer ou

Quase 45% dessa amostra foi conferir o aplicativo;

ac

fortalecer um relacionamento se prestarem de graça algum serviço

metade desse subgrupo se inscreveu no programa.

para a empresa.

Em seguida, informaram o número do cartão de cré-

uc

dito para validação e, então, definiram um momento para ir às compras com amigos. Isso feito, tinham

ed

de avisar via Facebook quando queriam sair às comprar e notificar os outros de que todos os que partici-

s

passem receberiam pontos a mais no XCard por fazer
compras juntos.

fin

Quando clicava nessa atualização, um amigo
era enviado ao aplicativo. Ali, podia pedir um XCard
para si ou, se já tivesse um, registrar o cartão e con-

pa
ra

firmar sua presença. Durante os dois meses do

piloto, 20% dos indivíduos que se inscreveram
postaram uma atualização de status. Destes, 75%
receberam pelo menos uma resposta (em alguns

casos, até seis). Um terço dos que responderam

iva

solicitaram um cartão da empresa e 75% dos convites para fazer compras juntos resultaram em alguma

retor de marketing autorizaram a implementação

impacto mensurável nos resultados, a equipe deci-

dança de prioridades da empresa e o foco maior em

diu que não seria tão grande quanto o proporcionado

cartões exclusivos, a cúpula também pediu ao gru-

pela opção da compra com amigos.

po que fizesse um piloto da estratégia das executivas.

ex
c

lu
s

compra.

é

Antes de ir testar na prática essa opção, a equipe

Satisfeitos com os resultados, o presidente e o dipara valer da estratégia social em 2012. Com a mu-

E mais: a empresa criou uma unidade de estratégia
social permanente que se reporta ao diretor de mar-

talecer relacionamentos eram diretamente ligadas a

keting e está encarregada de criar e testar novas es-

serviços que poderiam ajudar a empresa a derrubar

tratégias sociais.

tig
o

se certificou de que as atividades destinadas a for-

custos ou aumentar a disposição a pagar. Isso ocorJÁ QUE A MAIORIA DAS EMPRESAS está acostumada a
ajudar o público a satisfazer necessidades econômi-

fazer contatos se divulgasse o produto em redes so-

cas, e não sociais, criar estratégias sociais vai exigir

ar

ria, por exemplo, nas estratégias da Zynga e do serviço Group Gifts (eBay), que só permitiam ao usuário

mudanças fundamentais no m o d o c o m o a empre-

alinhava bastante benefícios sociais e econômicos: o

sa aborda a formulação de estratégias. Com plata-

ato social de chamar um amigo para ir às compras é o

formas sociais adquirindo papel mais e mais central

st

e

ciais. Com efeito, a estratégia da compra com amigos

na vida do consumidor, a empresa que não souber

go também adquirir o cartão, fizer compras com o

se apropriar de seu valor e criar estratégias verdadei-

A

ut

iliz

aç

ão

de

próprio ato que traz lucros, pois gera taxas se o ami-

cartão ou ambos. Já que cada cliente novo recrutado

ramente sociais vai ter cada vez mais dificuldade de

de graça por um titular do cartão derruba aproxima-

competir com as que o fazem. Iniciar logo esse pro-

damente pela metade o custo de aquisição de clien-

cesso, ainda que com pequenas medidas, é um lance

tes, a equipe calculou que a estratégia tinha grande

a um só tempo de defesa e de ataque.

potencial econômico. Por ter tido o melhor desempenho nos três testes, essa estratégia foi escolhida
para ser testada na prática.

Piloto decola
Por e-mail, a XCard ofereceu a dez mil clientes de

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 7, p. 56-64, jul. 2012.

