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A face hacker  
do Facebook
Fundamentada na filosofia de quebrar regras estabelecidas, a maior rede social do 
mundo aprofunda relacionamento com o Brasil, país em que mais cresceu no último 
ano, com 146% de expansão, ante a média mundial de 29%

Por sérgio damasceno sdamascenogrupomm.com.br

Um hacker é um esteta, definiu um 
estudioso de Ciência da Computação 

da Universidade de Berkeley, da Califórnia. 
Em inglês, hack tanto é um conceito que 
descreve uma realização técnica elegante 
quanto significa improvisar algo de forma 
deselegante, mas eficaz. E hackear pode 
ser uma maneira de mudar alguma 
coisa de modo extraordinário. Embora 
tenha assumido conotação negativa e 
seja associada a invasões de sistemas e 
corporações, a cultura hacker pode ser 
compreendida como um meio de quebrar 
regras estabelecidas. E é essa a filosofia 
do Facebook, formalmente adotada na 
empresa: a cultura hacker. “Isso vem do 
Mark Zuckerberg (fundador e CEO da 
rede), quando ainda estava em Harvard e 
ficava a noite inteira no computador para 
fazer códigos e solucionar um problema. 
Trouxemos essa cultura da engenharia 
para a área de negócios”, afirma o diretor-
geral do Facebook Brasil, Leonardo Tristão.

Em meio às oscilações da empresa na 
Nasdaq, Zuckerberg participou na sema-
na passada do  TechCrunch Disrupt 2012, 
na primeira aparição pública pós-IPO do 
Facebook, e provou que tem tentado de-
cifrar novos códigos à maneira dos ha-

vezes, planejamos e desenvolvemos so-
luções e apresentamos ao Facebook pa-
ra uma validação prévia e, outras vezes, o 
Facebook nos apresenta projetos e forma-
tos novos para construirmos nossa solu-
ção. Sempre alinhada com a estratégia do 
anunciante”, diz o vice-presidente de ope-
rações e negócios da AgênciaClick Isobar, 
Claudio Almeida de Souza.

“O Facebook tem muitas métricas dispo-
níveis e o que direciona a escolha da métri-
ca, logicamente, é objetivo da ação, e não 
exatamente os formatos escolhidos. Isso 
se aplica também à extensão da solução 
à plataforma móvel. Mas ainda há poucos 
formatos disponíveis nas plataformas mó-
veis”, reclama a CEO da F.Biz, Gal Barradas.

Três pilares
“A estratégia do Facebook está centra-

da em três pilares: as páginas (postagem, 
conteúdo e engajamento), anúncios e a 
plataforma, que integra o off-line com a 
rede”, diz o diretor-geral do portal no Bra-
sil. “O Facebook já nos ensinou que ter 
fã, por si só, não quer dizer nada. O que 
vale é o engajamento. O like não é mais 
o grande driver”, afirma o presidente da 
VML, Fernando Taralli.

“O objetivo principal é que exista enga-
jamento dos fãs com a marca para que in-
fluenciem os amigos e se obtenha um boca 
a boca em escala. Um amigo que endossa 
uma marca é mais relevante do que uma 
mensagem direta da marca. As agências 
são arquitetas da inovação do marketing 
e isso não é diferente no social. São duas 
perguntas que uma marca ou agência deve 
fazer quando for criar uma estratégia so-
cial: ‘Por que eu me importo com o que a 
marca comunica? Por que vou dividir aqui-
lo com meus amigos?’ Essas duas pergun-
tas são centrais porque o maior potencial 
que o Facebook pode trazer para as mar-
cas é a influência”, diz Tristão.

“Não adianta querer apenas aplicar pa-
râmetros técnicos de comunicação para 
obter resultados. O Facebook é uma exce-
lente plataforma de relacionamento en-
tre pessoas e marcas. E construir um rela-
cionamento requer relevância, presença 
constante e diálogo. É assim na vida, na 
piscina, no bar com os amigos e no Face-
book”, concorda Gal, da F.Biz. Na avalia-
ção de Souza, da AgênciaClick Isobar, as 
relações das pessoas com as marcas es-
tão em transformação. “E as marcas têm 
de estabelecer diálogo direto com os con-
sumidores. Fizemos o Monte Seu Carro 
Social para a Fiat (800 mil fãs e 167 mil 
PTAT) em formato inédito no Facebook”. 
Gal aponta outros cases: “O Tresemmé, 
da Unilever (1,2 milhão de fãs e 33 mil 
PTAT) é um exemplo disso: o Facebook 
nos permitiu entender exatamente quem 
era o consumidor que solicitava a amostra 
ativamente. Isso não é sampling. É rela-
cionamento. Outro exemplo é o Itaú Uni-
versitários (225 mil fãs e 5 mil PTAT). Até 
então, o banco não tinha nenhuma plata-
forma de relacionamento com esse seg-
mento de público”, conta.

“Cada empresa encontrará sua própria 
fórmula e, quanto mais rápido entender, 
testar e aprender com o primeiro teste, 
com o erro e a inovação, mais rápido che-
gará a uma fórmula que, se não for ideal, 
ao menos mostrará o caminho a ser trilha-
do”, diz Tristão. É o caso da Skol, da Nike 
(2,6 milhões fãs na página Nike Futebol e 
mais de 80 mil PTAT), do Esporte Intera-
tivo (4,3 milhões de fãs e 370 mil PTAT) e 
de outras marcas que têm feito isso.

ckers: admitiu o desapontamento com a 
queda das ações do Facebook (50% de bai-
xa desde maio) e adiantou que, nos próxi-
mos três a cinco anos, a rede social deve 
fazer uma migração total da plataforma fi-
xa para um ambiente móvel. E ainda con-
firmou que trabalha em ferramenta pró-
pria de  search, para disputar a seara do-
minada pelo Google.

Dos 950 milhões de usuários globais, o 
Brasil tem uma participação de quase 6%, 
com 54 milhões de cadastrados. A despei-
to desse volume, o vice-presidente de cria-
ção da Wunderman, Paulo Sanna, diz que 
o País ainda não tem o grau de importân-
cia que deveria ter dentro do Facebook. 
“O processo do Facebook no Brasil é simi-
lar ao do Google. No caso do Google, an-
tes de sua entrada no País, também houve 
um descompasso. As  pessoas já usavam as 
propriedades da empresa antes do Google 
se instalar por aqui”, recorda. Mas, admite, 
houve evolução nas condições comerciais.

O escritório comercial do Facebook foi 
estabelecido há 18 meses, com equipe lo-
cal para abordar, de forma consultiva, o 
mercado publicitário. “Antes, tínhamos 
parceria com a Punto Fox, que comercia-
lizava anúncios premium. Em abril deste 

ano, o sistema de pagamento passou a ser 
local, com o planejamento e a cobrança 
em reais. Houve uma migração, entre abril 
a junho, de todas as campanhas e contas 
que existiam em moeda estrangeira pa-
ra reais e agora 100% das contas, transa-
ções e campanhas são em reais”, explica 
Tristão. Mais recentemente, a rede social 
lançou o Facebook Studio Edge no Brasil, 
que é um programa de capacitação vol-
tado às agências e, em agosto, estreou a 
versão brasileira da Rota do Sucesso, pá-
gina para pequenas e médias empresas 
testarem iniciativas de marketing gratui-
tamente nos primeiros 30 dias.

Na prática, a iniciativa hacker dentro do 
Facebook consiste em colocar todo mun-
do — as áreas de criação, planejamento e 
mídia da agência, o anunciante e a rede 
social — numa sala e definir a abordagem 
para o negócio da empresa dentro do Fa-
cebook. A Skol (sete milhões de fãs e 600 
mil PTAT — people talking about this ou 
pessoas falando sobre isso —, conceito que 
mede o retorno de engajamento) passou 
por essa abordagem em 2011, quando a 
marca, em conjunto com a F/Nazca e o 
Facebook, definiu sua estratégia na rede 
social. “É uma via de mão dupla. Muitas 
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Tristão, diretor geral do Facebook Brasil: “Um amigo que endossa uma marca é mais relevante do que uma 
mensagem direta da marca. As agências são arquitetas da inovação do marketing e isso não é diferente no social”
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