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O brasileiro, tão presente
nas redes sociais, também
descobriu o LinkedIn. O
País angaria 100 mil novos
usuários para o site de rela-
cionamentos profissionais a
cada semana – hoje, já são 13
milhões de perfis cadastra-
dos. Segundo Mike Gam-
son, vice-presidente de solu-
ções globais do LinkedIn, o
Brasil lidera, empatado com
a Índia, a expansão da rede
social no mundo.

Para aumentar a perma-
nência do usuário em sua
plataforma, a rede social
vem comprando empresas
de conteúdo e está promo-
vendo palestras com empre-
sários famosos. A seguir, tre-
chos da entrevista com o
executivo, que falou com ex-
clusividade ao Estado em
Cannes.

● Numa fase em que as em-

presas de internet precisam se
provar rentáveis, como o Linke-
dIn busca receita?
É preciso sempre colocar os
membros em primeiro lugar,
inclusive quando se discute a
monetização do site. Nossa
ideia é mostrar as melhores so-
luções de talento para as em-
presas. Temos duas opções de
receita: as assinaturas dos
usuários e os conteúdos produ-
zidos por empresas. A assinatu-
ra dá a oportunidade de um
usuário fazer um primeiro con-
tato com um profissional ao
qual ele ainda não está conecta-
do. No caso de profissionais
de vendas, isso evita que a pes-
soa tenha de fazer uma ligação
sem antes ter sido apresenta-
do. É um serviço que ajuda es-
se profissional a economizar
tempo e dinheiro.

● E a produção de conteúdo? É
própria ou terceirizada?
Existem os dois casos. Nosso
principal foco é ajudar as pes-
soas com informações que po-
dem ser úteis para que elas me-
lhorem sua performance no
emprego atual. Temos o Slide-
share (que permite acesso a
apresentações corporativas) e
fizemos uma aquisição no se-
tor de notícias, o Pulse, que reú-
ne 1,3 milhão de publicações. O
LinkedIn tem hoje 225 milhões
de usuários. E agora começa-
mos um programa de encon-
tros com grandes líderes, do
qual já participou Bill Gates
(fundador da Microsoft).

● O LinkedIn está mais interna-
cionalizado? O Brasil tem um pa-
pel importante nisso?
Dois terços dos nossos usuá-
rios estão fora dos Estados

Unidos. O Brasil é o nosso ter-
ceiro maior mercado, com 13
milhões de usuários, atrás dos
Estados Unidos, que tem 65
milhões, e da Índia, com 20 mi-
lhões. O Brasil adiciona 100
mil usuários ao LinkedIn por
semana. É o nosso mercado de
maior crescimento, empatado
com a Índia. O brasileiro usa
muito as redes sociais.

● O padrão de comportamento
no LinkedIn é diferente do visto
no Facebook?
Os brasileiros são muito ativos
e querem controlar sua identi-
dade digital. O LinkedIn, mui-
tas vezes, é uma oportunidade
de a pessoa se expressar de
uma maneira mais controlada
na internet. Não raramente, o
LinkedIn é a primeira página
que aparece quando o nome
de alguém é escrito no Google.

● Como é o relacionamento do
LinkedIn com os headhunters?
Nós vemos os headhunters co-
mo parceiros e clientes. No
LinkedIn, as pessoas atuali-
zam as informações de sua vi-
da profissional constantemen-
te, formando um banco de da-
dos para essas empresas que é
complementar ao que elas já
possuem. As empresas que bus-
cam executivos têm um traba-
lho adicional a fazer, que é
acessar a capacidade de lide-
rança dos profissionais e sua
adequação a diferentes am-
bientes corporativos. É uma
oferta diferente da nossa.

● É possível construir a rede de
relacionamentos profissionais no
LinkedIn?
Sim, e não é necessário pagar
por isso. Existe um sistema de

referências do próprio site, e
as pessoas podem se conectar
a profissionais que ainda não
conhecem pessoalmente en-
viando um in-mail (mensagem
fechada). Nós, aliás, não reco-
mendamos que as pessoas se
conectem com profissionais
dos quais não tenham nenhu-
ma referência.

● Com os principais profissionais
do mercado já conectados ao si-
te, o LinkedIn tende a ganhar um
maior número de perfis de profis-
sionais júnior?
Sim. Hoje, nossa principal au-
diência são os 600 milhões de
profissionais liberais do mun-

do. Hoje, já angariamos cerca
de um terço deles. Por isso,
boa parte das pessoas que en-
tram hoje no LinkedIn é forma-
da por estudantes.

● Hoje, em sua opinião, as empre-
sas estão buscando profissionais
com formação mais geral, em
vez do perfil técnico?
Há um número maior de empre-
sas com um estilo holístico de
RH. Elas buscam um profissio-
nal com uma série de diferentes
experiências. A equipe do Linke-
dIn reflete bem isso: temos cien-
tistas com PhD, gente que nun-
ca completou a universidade e
muitos formados em administra-

ção. No meu caso, busquei
uma educação que me levasse
a pensar criticamente. Por is-
so, escolhi uma formação em
religiões e artes.

● Como está a migração dos
usuários do LinkedIn para
plataformas móveis?
Os usuários em aparelhos
móveis representavam 19%
do total em 2012; em 2013, o
total já passou para 30%. O
engajamento é diferente, mas
sabemos que, no celular, as
pessoas dão mais importân-
cia para o conteúdo. Elas que-
rem artigos para ler e compar-
tilhar com os amigos.

O comercial criado em 2011
pela agência Neogama/BBH pa-
ra a Johnnie Walker ressurgiu.

PROTESTOS

‘Superhumanos’ emociona
e leva Grand Prix

Segundo pesquisa do grupo Máquina, a campanha #ogigantea-
cordou impactou 62 milhões de brasileiros via redes sociais
na semana passada por causa dos protestos pelo País

MANIFESTANTES

CANNES

Nascida como agência inter-
na – “house”, no jargão do
mercado – da Samsung há
quase 40 anos, a Cheil virou
uma potência global presen-
te em 55 países (inclusive o
Brasil) que tem o objetivo de
usar a tecnologia para in-
fluenciar o comportamento
dos consumidores e ajudar
grandes companhias a ga-
nhar mercado.

Uma das ideias que a Cheil
defende é que “toda empresa
de consumo é também uma

empresa de mídia”. Hoje, além
da Samsung, Chevrolet e Dun-
kin’ Donuts estão na lista de
clientes da agência.

Com 3,4 mil profissionais ao
redor do mundo, a Cheil carre-
ga o DNA de inovação da Sam-
sung para a publicidade e tem
cerca de metade de seu fatura-
mento de clientes externos. No
momento, diz Thomas Hong-
tack Kim, diretor executivo de
criação da agência, o trabalho
está bastante focado no uso de
soluções móveis para a constru-
ção de relacionamento com o
cliente. O segmento de smart-

phones, não por coincidência, é
o que oferece a maior margem
de lucro à Samsung hoje.

Foi também graças à aposta
em telefones e tablets que a em-
presa conseguiu se descolar de
rivais históricas, como a LG,
que não se adaptou à nova reali-
dade com a mesma velocidade.

A ideia da Cheil é identificar
as oportunidades de uso de tec-
nologia na vida das pessoas,
adaptando a oferta para a reali-
dade de cada País. Na Coreia do
Sul, onde o acesso à banda larga
é quase universal, é possível
usar campanhas focadas no uso

do smartphone sem restrições,

Game. A campanha para a Dun-
kin’ Donuts no país reflete a vo-
cação tecnológica. As vendas da
rede americana estavam fracas
porque a maioria dos jovens
não tomava café da manhã. A
Cheil, então, criou um jogo para
smartphones que permitia aos
clientes pedir o café da manhã
pelo celular, com o compromis-
so de chegar à loja em até três
horas. Se fizessem isso, pode-
riam não só pegar o pedido rapi-
damente como receber um
cupom de desconto.

O resultado: as vendas das lo-
jas da rede que participaram da
iniciativa praticamente dobra-
ram. O projeto, que começou

em algumas unidades de
Seul, agora vai ser ampliado
para todas as Dunkin’ Do-
nuts da Coreia do Sul, de
acordo com Hong-tack Kim.

Mas a empresa sabe que
nem todas as campanhas fun-
cionam no celular. É o caso
da iniciativa “Bridge of Live”,
destinada a reduzir a taxa de
suicídios em uma ponte de
Seul. Nela, a Cheil usou a tec-
nologia de outra forma: criou
um sistema de iluminação
que acende à medida que as
pessoas andam pela ponte.
Após ouvir psicólogos, insta-
lou imagens para motivar
eventuais suicidas a mudar
de ideia – como crianças brin-
cando. / F.S.

FOTOS DIVULGAÇÃO

A agência ‘tecnológica’ nascida na Samsung

O filme Meet the Superhumans
(Conheça os Superhumanos)
foi o vencedor do Grand Prix
na categoria Film Craft do
Cannes Lions Festival Inter-
nacional de Criatividade
2013, que premia os filmes
publicitários que fazem o
melhor uso das técnicas de
cinema em sua produção.

Feito pela 4creative Chan-
nel para a rede britânica
Channel 4, promoveu a

transmissão das Paraolimpía-
das de Londres. A campanha se
destacou pelo uso da música,
cinematografia e edição, que re-
forçaram a mensagem escolhi-
da: o esforço sobre-humano
dos atletas por resultados.

Para o presidente do júri de
Film Craft, o cineasta america-
no Joe Pytka (que já dirigiu lon-
gas como A Grande Barbada,
com Richard Dreyfuss, além de
clipes de Michael Jackson), a

música aparece de forma ines-
perada. Em vez dos acordes
clássicos, comuns neste tipo
de comercial “emocional”, a op-
ção do Channel 4 foi pelo rap.

“A fotografia é profunda e sutil.
A edição é clara e honesta, mas
com uma ruptura, para criar o
efeito de choque”, diz Pytka.

O cineasta se refere ao fato

de que, entre as imagens retra-
tando a dedicação dos atletas
para superar os limites físicos,
os criadores do filme decidi-
ram inserir uma seção que mos-

tra acidentes automobilísti-
cos e pais sendo informados
nos hospitais sobre a defi-
ciência dos filhos – ilustran-
do com boa dose de emoção
as diferentes histórias dos
atletas envolvidos na compe-
tição.

Todo o esforço técnico, na
visão de Pytka, criou um fil-
me coeso e emocionante,
que mostra as pessoas supe-
rando as próprias limitações
físicas. “De certa forma, o fil-
me conseguiu estabelecer
um contraponto aos Jogos
Olímpicos oficiais, que hoje
são muito mais dominados
por aspectos comerciais do
que esportivos.” / F.S.
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Pelo País Tomam slogan emprestado

Na medida certa. Comercial mostra cenas de superação física de atletas paraolímpicos

Formação. Graduado em artes, Gamson é exemplo da diversidade na equipe do LinkedIn

‘Brasil é o mercado
que mais cresce
para o LinkedIn’

Mike Gamson, vice-presidente de soluções globais do LinkedIn

Meta. Kim, da agência Cheil:
foco na mobilidade

País já é o terceiro em
número de usuários da
rede social e angaria
100 mil novos
membros por semana
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




