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A primavera 
social das marcas
Se o mundo assistiu, nos últimos dois anos, a um fenômeno político no Oriente Médio 
movido (e transmitido) pelas redes sociais, nos próximos anos a Primavera Árabe será 
sucedida por movimento semelhante: no lugar de ditaduras fundamentalistas, marcas que 
resistem a mudanças sugeridas pelo consumidor devem ter sua imagem discutida em 
público em tempo real, gerando comoção — e prejuízo de imagem — nas redes sociais.  
Este é o cenário que Jan Rezab, o jovem fundador e CEO da Socialbakers, projeta para um 
futuro não muito distante. Um cenário perigoso? “Extremamente”, diz. A seguir, Rezab 
defende o uso de métricas nas redes sociais para fortalecer marcas no mundo off-line, 
critica a conduta das empresas que lidam com esta nova “camada de comunicação” e 
comenta o vultoso crescimento do mercado brasileiro nessa disciplina. Isso levou o Brasil 
a ser escolhido para sediar o nono escritório da empresa no mundo — motivo da vinda do 
executivo ao País, em novembro. 

Por Eduardo duartE ZanElato  ezanelato@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — O mercado de redes 
sociais é muito jovem, com profissionais 
muito novos. Como você imagina que será 
a área nos próximos cinco anos? 
Jan Rezab — Será fundamental às com-
panhias se comunicarem direito. As mí-
dias sociais não estão mudando apenas 
empresas e marcas, mas a forma como 
lidamos com política e como nos comu-
nicamos. Estamos vendo uma nova ca-
mada de comunicação para as marcas. 
E é um super canal de comunicação. Eu 
não gosto de e-mail, não gosto de sites. 
São ferramentas estruturadas de formas 
estúpidas. No Facebook, me comunico 
com meus amigos ao mesmo tempo em 
que falo com uma companhia. Elas es-
tão pouco familiarizadas com esse mo-
delo novo porque apenas repetem a for-
ma de outras marcas se comunicarem. 
As mídias sociais vão ter mais peso nas 
mudanças no mundo real e se tornarão 
cada vez mais mobile. Toda essa discus-
são sobre monetização em plataformas 
móveis, aliás, é estúpida. Todos nos co-
municamos por mensagem de texto. Es-
queça! No final, será tudo pelas mensa-
gens do Facebook. 

M&M — Como a Socialbakers faz negó-
cios no Brasil?
Rezab — Sempre entramos num no-
vo mercado fazendo vendas de nosso 
 software online, que faz os analytics. Mas 
não acreditamos que o valor do nosso ser-
viço, tratando-se de mídias sociais, esteja 
nos dados. Isso você pode baixar numa 
apresentação de Excel. Acreditamos na 
forma como os apresentamos. Entende-
mos isso assim que lançamos o produto. 
Quando chegamos ao Brasil, não abrimos 
um escritório. Como o mercado crescia 

organicamente, seguimos vendendo, e o 
País passou a ser um dos cinco mercados 
mais relevantes para nós — é o terceiro 
em número de visitas ao nosso site, atrás 
apenas de Estados Unidos e Reino Unido. 

M&M — Para quantas empresas brasilei-
ras vocês vendem seus serviços?
Rezab — Por volta de cem empresas, cer-
ca de 10% do total de nossos clientes. É 
algo muito relevante para nosso negócio. 
Por isso estamos abrindo um escritório 
aqui e teremos um profissional dedica-
do ao mercado (trata-se de Paulo Henri-
que Gomes, contratado para estruturar a 
operação local e contratar mais três pro-
fissionais). Além das vendas online, tere-
mos o Paulo cuidando do relacionamen-
to. E construímos até aqui um bom rela-
cionamento com agências como a Riot ou 
a Lov, cujas equipes nós treinamos para 
usar os dados de formas avançadas. Eles 
conhecem tanto quanto nós, têm contato 
20 vezes num mesmo dia, de forma mui-
to profissional.

M&M — Como o Socialbakers capta nuan-
ces regionais, como os reais competido-
res de uma marca ou mesmo a definição 
de quais empresas pertencem a determi-
nada categoria? Não é fácil cair em análi-
ses erradas? 
Rezab — A partir de uma comunidade de 
discussão em nosso site, conseguimos de-
finir com mais precisão uma marca ou a 
identificar quais são os principais players 
de um mercado. Com isso, nosso sistema 
vai criando benchmarks que incorporam 
normas de um determinado mercado e, a 
partir disso, a comparação se torna pos-
sível. Seja para uma empresa brasileira 
se comparar com um concorrente, se-

ja para uma americana. As redes sociais 
são algo tão rápido e as formas de medir 
mudam tanto que é preciso ter um moni-
toramento constante para que o desem-
penho de uma marca possa melhorar ao 
longo do tempo.

M&M — O que te surpreende sobre o mer-
cado brasileiro?
Rezab — O crescimento pelo qual o Fa-
cebook passou — e passa — no Brasil é o 
mais rápido em todo o mundo. O conhe-
cimento que as pessoas tinham a respeito 
de redes sociais, adquirido com o Orkut, 
permitiu que o Facebook o ultrapassasse.
 
M&M — O Orkut também passou por esse 
pico de crescimento — e depois iniciou uma 
trajetória de queda rumo ao esquecimen-
to. Não seria este o destino do Facebook?
Rezab — Não concordo. O Orkut tinha 
uma plataforma ruim, mal desenvolvi-
da e pouco amigável. Além disso, não 
era o principal produto do Google e eles 
não trabalharam para evoluí-lo, come-
teram muitos erros. Se eles não tivessem 
implantado o Google Plus de uma ma-
neira tão equivocada não teriam perdi-
do tantos usuários. Foi preciso come-
çar do zero, porque a marca do Orkut 
estava morta. 

M&M — Você vê o Google Plus ou mesmo o 
Tumblr como concorrentes do Facebook?
Rezab — Não. O Google Plus é uma óti-
ma ferramenta de SEO (search engine op-
timization), mas não tem nenhum usuá-
rio. E o Tumblr nem chega a ser um com-
petidor, é um meio. Estaria mais para o 
YouTube. É um meio de distribuição de 
mídia. Mas eles criaram um nicho e são 
muito bons nisso. 

M&M — Fala-se muito sobre o consumo pe-
sado de redes sociais no Brasil. Essa dispo-
sição do brasileiro se estende ao relacio-
namento com marcas?
Rezab — Olha, nunca vi algo como o que 
vejo aqui. O brasileiro tem, sim, esse inte-
resse. As marcas têm de perceber — e as 
empresas brasileiras têm crescido mui-
to rápido nas redes sociais — o poten-
cial desse canal direto com o consumidor 
(nesse instante, faz uma pausa). Não gos-
to de usar a palavra “macaco”, mas somos 
animais sociais, gostamos de formar pa-
cotes sociais. Há cem anos, acreditava-se 
que construíamos  “pacotes” ao longo de 
nossa vida com 150 pessoas porque este 
é o máximo de indivíduos com os quais 
conseguimos nos relacionar. Cada usuá-
rio do Facebook mantém, em média, 130 
amigos. Isso altera a forma como encara-
mos esses pacotes sociais. E quando nos 
comunicamos com uma marca, ela se 
torna parte do nosso círculo social, tor-
na-se alguém. Se falo com ela, espero ter 
uma resposta — e não que ela fique pá-
lida, em silêncio. Espero que vá em fren-
te e responda. É esse diálogo que cria re-
torno sobre investimento para as marcas 
no fim das contas. Se você leva as pesso-
as para sua loja, isso te traz lucro. E o Fa-
cebook é, de certa forma, uma loja, uma 
loja conceito. Seu Facebook é como sua 
própria  flagship store da Apple. 

M&M — Marcas com grande número de fãs 
no Brasil têm uma taxa bem baixa de enga-
jamento. Isso significa que elas não estão 
trabalhando este canal direito? 
Rezab — Isso mostra que ainda há uma 
grande deficiência em entender a impor-
tância de criar conteúdo de qualidade 
para gerar diálogo e, consequentemen-

JAN REZAB
O tcheco Jan Rezab tem 25 
anos e é casado. Fundou, com 
mais três sócios, uma agência 
de mídias sociais no final de 
2009. Logo eles entenderam 
que era preciso focar num 
só produto. Assim nasceu 
a Facebakers, empresa de 
métricas de Facebook, depois 
batizada de Socialbakers. Com 
uma apresentação de dados 
ágil que permite a comparação 
entre concorrentes, a empresa 
virou “preferred marketing 
developer” do Facebook e é 
uma referência global em 
mensuração de resultados 
em redes sociais, com nove 
escritórios no mundo. Além de 
São Paulo e da sede em Praga, 
a companhia está presente em 
Londres, São Francisco, Paris, 
Munique, Istambul, Cidade do 
México e Dubai. Ao todo, tem 160 
funcionários. 
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“Quando nos comunicamos com uma marca, ela passa a 
fazer parte de nosso círculo social, torna-se alguém. Se 
falo com ela, espero ter uma resposta — e não que ela 
fique pálida, em silêncio. Espero que vá em frente e 
responda. No fim das contas, é esse diálogo que cria 
retorno sobre investimento para as marcas”

te, engajamento. Você está certo na sua 
impressão. Muito da comunicação que 
se produz é pobre. E sim, isso se repe-
te em outros mercados — não em todos, 
mas em vários. Algumas marcas, porém, 
têm aprendido a lidar melhor com essa 
realidade. Acho que a Red Bull e o ótimo 
conteúdo que ela cria é um bom exem-
plo. Faz isso de uma forma em que a co-
municação parece realmente individua-
lizada, como se um amigo estivesse es-
crevendo para você. 

M&M — Como isso causa impacto em ou-
tras formas de uma marca se comunicar?
Rezab — Em âmbito global, percebemos 
que as marcas estão mudando com as mí-
dias sociais. Tenho visto grandes corpora-
ções globais tendo reuniões de board em 
que dados de mídias sociais são apresen-
tados e discutidos. Mas quais são as lições 
e as questões que decorrem da experiên-
cia nesse ambiente? Peguemos a campa-
nha do Obama como exemplo. Eles sou-
beram como reagir muito rapidamente a 
tudo o que ocorria conforme o desenro-
lar da campanha. E foi isso que o levou 
a vitória. Eles souberam explorar bem a 
polêmica de Romney sobre a declaração 
dos 47% (em setembro, um vídeo grava-
do meses antes mostrava o candidato re-
publicano, tido como elitista, criticando 
os 47% da população que não pagam im-
postos). O fato, bem explorado por Oba-
ma, aumentou o sentimento de rejeição 
a Romney junto à classe média. Não fos-

se isso, Romney teria, certamente, ven-
cido a disputa. Obama soube aproveitar 
isso, ao dizer que governava para todos. 

M&M — Quais mercados já tratam mídias 
sociais de uma maneira mais madura?
Rezab — De modo geral, a América do Sul 
está indo muito bem e o Brasil é um dos 
mercados que está liderando esse movi-
mento. As marcas estão crescendo  mui-
to rápido por aqui. Ao mesmo tempo, elas 
têm grande reserva a isso. Como tudo que 
cresce muito rapidamente, há uma des-
confiança a respeito da solidez. Acredi-
to que o modelo ideal para construir esse 
trabalho é misturar o serviço de agência 
parceira ao conhecimento interno. Mas 
é fundamental que haja essa internaliza-
ção, especialmente se você trabalha com 
serviços, como varejo, finanças, telecom. 

M&M — São marcas mais expostas a se-
rem criticadas?
Rezab — As pessoas têm esse costume de 
reclamar de forma enfática nas redes so-
ciais, mas a marca que responde de mo-
do rápido e eficaz mostra que tem jogo de 
cintura. A Samsung teve um caso interes-
sante no Canadá. Um cliente escreveu no 
Facebook deles pedindo para ganhar um 
S3 e deixou um desenho de um canguru. 
Eles responderam dizendo que não tinham 
o costume de dar celulares, mas que ele 
poderia comprá-lo numa loja próxima. E 
anexaram um desenho com traços infan-
tis, dizendo “Ei, olhe aqui um desenho 

bem legal de um dinossauro”. Conduzi-
ram bem e a história viralizou. No fim das 
contas, o retorno que tiveram com a ação 
os motivou a dar o celular para o cara pe-
lo retorno que a história trouxe. E ainda 
entalharam um canguru na parte de trás, 
num caso único de customização de celu-
lar da marca. Foi uma forma de retribuir a 
boa repercussão que tiveram.

M&M — Eles foram ágeis. Não é esse o maior 
desafio para grandes empresas?
Rezab — O CMO da General Mills me 
disse que, dez anos atrás, as estratégias 
eram planejadas com muita antecedên-
cia. Hoje, 80% das demandas variam mês 
a mês. Esse é o jeito de fazer as coisas di-
reito: tendo um planejamento e uma exe-
cução muito rápidos. Algumas empresas, 
porém, podem até entender isso. Mas é 
mais difícil colocar esse entendimento em 
prática. Já há alguns passos nesse sentido.

M&M — Qual será o limite desse movimento?
Rezab — Vejo, no futuro, o estabeleci-

mento do que chamo de “democracia 
das marcas”. Deixaremos de ver as com-
panhias advogando em benefício próprio 
e passando a estabelecer democracias. 
Se um grupo de consumidores se sentir 
forte o suficiente, será capaz de forçar as 
marcas a evoluir e tornarem-se  melhores. 
Nos próximos cinco anos acredito que as 
pessoas vão tomar conta das marcas - a 
exemplo do que vimos no Oriente Mé-
dio, com a Primavera Árabe. As pessoas 
vão ganhar poder e vão se perceber ca-
pazes de transformar as empresas. Por-
que somos clientes — e sem clientes, elas 
não são nada. 

M&M — Isso não é perigoso?
Rezab — Para as marcas? Extremamente. 
Por isso elas deveriam abraçar as mídias 
sociais com toda a força de que dispõem. 
Estamos entrando numa verdadeira de-
mocracia das marcas e os consumidores 
vão passar a exigir coisas. Se você for per-
cebido como a marca que atende a essa 
demanda, irá liderar o mercado. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1538, p. 6-7, 3 dez. 2012.




