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Mídia social é um daqueles termos que muitas 
pessoas pensam que deveriam conhecer porque com-
bina duas palavras familiares. Você sabe o que signifi ca 
social. Afi nal, as pessoas são seres sociais, que confi am 
em suas habilidades de infl uenciar os outros e intera-
gir com eles para sobreviver. Quando você era criança, 
sua mãe deve ter lhe dito para “ir lá fora e sociali-
zar-se”. Ser social é uma coisa dese jável. A palavra 
conota algo positivo.

Agora, pegue a palavra mídia 1. No sentido tradi-
cional, mídia inclui coisas tais como jornais, revistas e 
televisão. Você poderia pensar no New York Times, na 
BusinessWeek ou na CNN, três gigantes da mídia com 
uma infl uência enorme na sociedade. Enquanto a 
palavra mídia evoca imagens de empresas de notícias, 
ela também traz à tona os meios pelos quais as notí-
cias são entregues: via impressão, áudio, vídeo e 
fo tografi as. Cada um desses é um meio importante 
utilizado para envolver o público, ao contar uma estó-
ria atraente ou compartilhar notícias importantes.

Como o foco deste livro é negócios e não jornalis-
mo, vamos parar por aqui um instante, apenas o sufi -
ciente para notar que sempre houve uma forte relação 
entre a mídia tradicional e os negócios. A mídia sem-
pre foi particularmente boa em reunir as pessoas para 
ler, ver ou ouvir algo interessante. Seja sobre esportes, 
economia, moda ou política internacional, a mídia 
tradicional tem algo para lhe oferecer. Inclua os 
anunciantes de produtos e serviços nos comerciais e 

1 [N.T.] É muito importante destacar que o termo media, em inglês, 
signifi ca meios de comunicação (no plural), o que traz constantes pro-
blemas de tradução por confi gurar um processo irregular de formação 
de palavras, na medida em que passam a existir no léxico português 
vocábulos que designam o plural sem terminar com -s. Assim, “Social 
Media” e sua tradução “Mídia Social” referem-se, ambos, aos Meios (de 
Comunicação) Sociais, no plural.

anúncios impressos que acompanham a sua fonte 
de notícias favorita. Eles usam impressão, áudio, vídeo 
e fotografi as em uma tentativa de infl uenciar nosso 
comportamento. Eles dependem dos meios tradi-
cionais para ajudá-los a chegar mais perto de você e 
do seu dinheiro. É uma re lação simbiótica, que geral-
mente é aceita sem ser questionada: você espera ver 
um argumento de vendas em cada página e na meia 
dúzia de intervalos comerciais durante uma trans-
missão de TV.

Palavras, imagens, vídeo e áudio podem informar 
e inspirar, assim como são capazes de infl uenciar e 
estimular. Os seres humanos gostam de saber sobre o 
lado bom, o lado mau e o lado feio de pessoas, lugares 
e situações, também para compartilhar essas informa-
ções com outras pessoas, muitas vezes, o mais rapida-
mente possível. 

No passado, vizinhos se encontrariam nas esqui-
nas e colegas de trabalho se reuniriam no bebedouro 
para comentar e compartilhar o que haviam lido no 
jornal de manhã, ouvido no noticiário da noite ou 
aprendido com o amigo de um amigo em uma festa. 
Às vezes, a conversa assumia proporções de vida ou 
morte e, às vezes, era simplesmente sobre uma pro-
moção em uma loja local. Mas o que quer que fosse, 
as pessoas ouviam e muitas vezes respondiam.

A tecnologia moderna não eliminou a necessidade 
de se encontrar na esquina ou no bebedouro, mas au -
mentou a quantidade de informação disponível para 
compartilhar. Mais importante ainda, a tecnologia 
tem permitido que todos participem na criação e no 
fornecimento de informações aos familiares, amigos e 
colegas. Todos podem agir como jornalistas ou peri-
tos de mercado. Ou seja, você pode gravar um assalto 
em uma concessionária local pelo seu celular e enviar 
para a emissora de TV local em poucos segundos. Ou 

O Que é Mídia Social?O Que é Mídia Social?

C A P Í T U L O  1
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O Que é Mídia Social?O Que é Mídia Social? 5

Starbucks aprendeu com essa experiência? Ela rece-
beu uma lição rápida sobre as três primeiras regras de 
mídia social para os negócios. 

Isso é exclusivo da Starbucks ou acontece em outros 
lugares também? Está acontecendo em toda parte. Um 
clique rápido em Glassdoor.com ou Jobschmob.com e 
você verá funcionários inquietos, furiosos ou cansa-
dos do mundo, esbravejando sobre seus patrões e as 
condições de trabalho nas  empresas. O que você diz 
dentro de sua empresa nunca está muito longe de se 
tornar assunto no blog de alguém.

Mídia Mídia Social e Web 2.0 ocial e Web 2.0 Definidosefinidos

Você não está sozinho se não for capaz de defi nir 
mídia social e Web 2.0 de forma rápida e segura. Em 
uma pesquisa que os autores conduziram ao escrever 
este livro, quase 70% dos mais de 600 entrevistados 
não estavam familiarizados com o termo mídia social. 
Novamente, muitas pessoas pensam que deveriam 
saber o que o termo signifi ca, mas a maioria não tem 
certeza. E o mesmo percentual de entrevistados não 
foi totalmente seguro na defi nição da expressão Web 
2.0. Apenas para certifi car, os termos estão intima-
mente relacionados, mas não são sinônimos. A relu-
tância em oferecer defi nições rápidas e confi áveis 
dessas expressões refl ete a cautela e, muitas vezes, o 
discurso confuso que exibem hoje muitos empresários 
quando o assunto da mídia social vem à tona.

Parece que as pessoas estão vivendo em um estra-
nho e novo ecossistema de aplicativos inovadores e 
perturbadores. Elas tendem a temer o que não enten-
dem. Há muito para aprender sobre esse ecossistema 
complexo e de rápida evolução: o ecossistema da 
mídia social.

Então, o que Então, o que Exatamente é xatamente é Mídiaídia S Social?ocial?

Mídia social se refere a atividades, práticas e compor-
tamentos entre as comunidades de pessoas que se 
reúnem online para compartilhar informações, conhe-
cimentos e opiniões usando meios de con versação. 
Meios de conversação são aplicativos baseados na web 
que permitem criar e transmitir facilmente o conteú-
do na forma de palavras, imagens, vídeos e áudios.

É muito provável que você pertença a várias comu-
nidades, e se você já usou o computador ou o celular 
para ler um blog, assistir a um vídeo no YouTube, 

ouvir um podcast ou enviar uma mensagem de texto 
para outros membros de seu grupo ou comunidade, 
você já se aventurou no ecossistema da mídia social.

E E Quanto à uanto à Web 2.0?eb 2.0?

Web 2.0 é um termo um tanto inapropriado. Ele não 
se refere a uma versão nova e melhorada da World 
Wide Web, a supervia de informação que se tornou 
onipresente na última década ou mais. Não há real-
mente nenhuma nova versão física da Internet. Em 
outras palavras, não é como se a estrada  tivesse sido 
alargada para quatro pistas. Para continuar a analogia, 
no entanto, há muitos veículos mais interessantes 
transitando na rodovia e alguns lugares incríveis para 
parar ao longo dessa estrada graças às tecnologias da 
Web 2.0 e ao pessoal criativo por trás delas.

Mídia social e Web 2.0 se reúnem toda vez que 
uma dessas novas tecnologias coloca como objetivo 
prioritário permitir que as comunidades se formem e 
interajam umas com as outras – para conversar. Este 
livro não faz mais distinção entre Web 2.0 e mídia 
social, porque os termos estão intimamente relaciona-
dos e mídia social é o mais importante deles. Na verda-
de, você provavelmente vai ouvir falar de Web 3.0 e 
Web 4.0 num futuro não muito distante. Assim, prova-
velmente é mais fácil pensar em termos de ferramen-
tas e aplicativos para mídia social.

É T Tudo uma udo uma Questão uestão 
de de Envolvimentonvolvimento5

Antes de iniciar e certamente para continuar uma 
conversa, você tem de envolver o seu público. Se você 
está nos negócios, o teste decisivo para uma ferramen-
ta ou aplicativo de mídia social é simples: permitir-lhe 
interagir com clientes ativos e potenciais, colaborado-
res e outras partes interessadas, facilitando uma ou 
mais das seguintes situações:

• Comunicação 
• Colaboração 
• Educação 
• Entretenimento

5 [N.T.] Em inglês, usa-se o termo engagement, que alguns autores tra-
duzem como “engajamento”. Aqui usaremos o termo “envolvimento”.
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• Eles aceitariam uma oportunidade de ajudar a 
melhorar os produtos ou serviços da minha 
empresa? 

• Meus produtos ou serviços criam uma oportuni-
dade para eles se entreterem ou divertirem-se?

• Eu faço, atualmente, algo para educá-los  sobre 
o uso ou valor de meus produtos ou serviços?

• Eles reagiriam positivamente à oportunidade 
de serem educados sobre o uso de meus produ-
tos ou serviços? 

• Se solicitados, eles recomendariam com gosto 
os meus produtos ou serviços a um amigo?

• Muitos deles já recomendaram entusiastica-
mente meus produtos ou serviços?

Se você respondeu sim a qualquer uma dessas 
perguntas, você precisa aprender mais e experimen-
tar as ferramentas de mídia social. Para que sua 
empresa seja efi caz, é preciso considerar os métodos 
de se comunicar, colaborar, educar e entreter inter-
namente. Para maximizar seu impacto com clientes 
atuais e potenciais, você precisa entender como 
empregar estratégias específi cas de mídia social em 
um esforço para influenciar as conversas sobre a 
sua empresa.

Visão do Visão do Especialistaspecialista

Peter Booth Wiley, Presidente do Conselho Administrativo, John Wiley & Sons, Inc.Peter Booth Wiley, Presidente do Conselho Administrativo, John Wiley & Sons, Inc.
Editoração, www.wiley.comEditoração, www.wiley.com

... Comecei de forma indepen-
dente como autor e editor. Eu sou 
um membro da sexta geração de 
Wileys envolvidos no negócio edi-
torial; temos 201 anos de idade. 
Há uma sétima geração: dois de 
meus fi lhos, ambos trabalhando 
intensivamente em mídia social. 
Sou o presidente da John Wiley & 
Sons, Inc. desde 2002. Antes de 
entrar para o nosso Conselho 

Administrativo em 1984, eu era editor de revistas e 
repórter de jornal, escritor de artigos para revistas e 
tinha escrito cinco livros...

... Anos atrás, mídia social era escrever uma carta 
que era, então, entregue a alguém que tinha um cava-
lo (ou entregue a alguém que estava pegando uma 
diligência), nas boas estações do ano, quando estava 
seco. Levava um bom tempo para ir, por exemplo, da 
Virgínia à Nova York, e, na temporada ruim, quando 
estava enlameado, provavelmente ia-se de navio. Ago-
ra nós temos informações e ideias criativas voando 
pelo ar na velocidade dos elétrons...

... Voltando ao que estávamos falando, eu dizia  como 
começamos a experimentar introduzindo computado-
res nos negócios em 1950. Mas nós tentamos compre-

ender e fazer experiências com computadores e com 
redes de maneira realmente agressiva há 25 anos, e 
nossas ideias sobre o que deveríamos fa  zer como um 
negócio vieram de nossos autores. Ouvimos com muito 
cuidado o que eles achavam que aconteceria.

Então, essa é uma parte da história, e a outra é criar 
uma cultura interna na Wiley que possa executar não 
somente a reunião da informação enquanto se ouvem 
autores e especialistas, mas também desenvolvê-la 
dentro da empresa (ou com parceiros, se for o caso), 
nas experiências sociais necessárias (eu não deveria 
mais usar “plataformas”) que são úteis para nós, para 
nossos autores e para nossos clientes...

... Acho que uma das coisas interessantes sobre o 
que fazemos é que nós usamos redes sociais (agora 
nós as usamos eletronicamente, antes eram utili-
zadas de forma interpessoal) para entender quem 
você é e o que você é capaz de fazer. Assim, em nossa 
primeira conversa, quando você me contou sua his-
tória no mundo da tecnologia, eu fi quei muito im-
pressionado. E, então, o passo 1 é “Ok, eu reconheço 
que esse cara é alguém que está na vanguarda”. O 
passo 2 é usar a nossa rede social para avaliar suas 
capacidades e profi ciência para sabermos se você vai 
poder nos entregar um manuscrito que sejamos ca-
pazes de vender.

Peter Booth Peter Booth 
WileyWiley

(continua)
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Ecossistema da Mídia SocialEcossistema da Mídia Social

categorias, você encontra organismos que foram agru-
pados de acordo com características e funções comuns 
(Você deve se lembrar, de seu curso de biologia na 
escola ou na faculdade, que esses termos hierárquicos 
costumavam classifi car toda a vida na terra: reino, fi lo, 
classe, ordem, família, gênero e espécie). Usar esse 
sistema torna mais fácil falar sobre o mundo vivo por-
que os biólogos concordam, após quase 300 anos de 
discursos e debates, que os seres humanos, pássaros e 
insetos fazem parte do reino animal, enquanto um 
álamo1, uma samambaia e uma roseira fazem parte do 
reino vegetal. Usando esse sistema de classifi cação, os 
membros de cada reino podem ser subcategorizados 
ainda mais. Você entendeu a ideia.

Vale notar que, antes da invenção da imprensa em 
meados do século XV, os estudiosos não foram capa-
zes de ter conversas signifi cativas e colabo rativas sobre 
os sistemas de classifi cação. Eles não tinham um voca-
bulário comum. Documentos impressos que podiam 
ser distribuídos e compartilhados dentro dessa comu-
nidade acadêmica inauguraram uma mudança dra-
mática na forma como as pessoas podiam se comunicar, 
colaborar e educar umas às outras. Uma vez que um 
vocabulário comum foi estabelecido, os empresários 
foram capazes de elevar o trabalho da comunidade 
biol ógica a oportuni dades de negócios. A indústria 
farmacêutica, por exemplo, deve muito ao sistema de 
classifi cação dos cinco reinos, assim como a imprensa, 
sem dúvida uma das primeiras ferramentas de mídia 
social a ser adotada pelas empresas. 

Claramente, o ecossistema da mídia social não 
tem sido um tema de debate e discussão de 300 anos. 

1 [N.T.] Álamo, ou Choupo, é uma árvore da família do Salgueiro, 
muito encontrada em zonas temperadas, como a América do Norte, a 
Europa e parte da Ásia.

No capítulo anterior, você aprendeu que as pes-
soas vão falar de você e de sua empresa. Neste capí-
tulo, você vai descobrir que milhares de ferramentas 
de mídia social estão disponíveis para ajudar as pes-
soas a compartilhar informações e transmitir seus 
sentimentos, crenças e atitudes. Muitas dessas ferra-
mentas têm ganhado vida num piscar de olhos. Algu-
mas delas nasceram e foram extintas durante o curto 
período de tempo que se levou para escrever este 
livro. Outras têm durado alguns anos. Muitas delas 
complementam outras. Algumas competem com 
outras. É uma verdadeira selva lá fora – uma selva de 
mídia social – e este capítulo vai lhe dar um quadro de 
como sobreviver nela. 

A selva nada mais é do que uma área defi nida 
onde as coisas comem umas as outras para sobre viver. 
Que metáfora perfeita para negócios! Os biólogos 
chamariam uma selva de ecossistema, um bom termo 
para usar aqui. Um ecossistema biológico é uma asso-
ciação sofi sticada de organismos vivos que interagem 
uns com os outros. Cada organismo único e cada 
população coletiva de organismos, em um ecossis-
tema, funcionam como componentes de um todo 
in tegrado. Alguns organismos cooperam entre si ou 
se complementam, enquanto outros competem por 
recursos essenciais para a sobrevivência. Os mesmos 
princípios se aplicam quando consideradas as rela-
ções e interdependências das ferramentas e aplicati-
vos que vivem, reproduzem-se e competem no mundo 
da mídia social. Alguns competem entre si, enquanto 
outros trabalham muito bem juntos.

Num esforço de falar sobre ecossistemas, os bió -
logos desenvolveram um sistema de classifi cação para 
agrupar e categorizar os animais, plantas, bactérias, 
fungos e protistas (organismos unicelulares) que habi-
tam o ecossistema. Dentro de cada uma dessas cinco 
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Visão do EspecialistaVisão do Especialista

Vint Cerf, pai da Internet e futurista Vint Cerf, pai da Internet e futurista 
www.google.com/corporate/execs.htmwww.google.com/corporate/execs.html

celulares, que só recentemente entraram em cena, 
agora respondem por cerca de três bilhões de usuá-
rios, não no mundo da Internet, mas dos celulares. 
Mas a Internet interage com a maioria dos celulares 
e, assim, as pessoas estão começando a escrever textos 
no mundo portátil; elas estão enviando mensagens 
instantâneas, trocando e-mails e fazendo buscas na 
web por meio de seus telefones.

O que eu estou vendo agora é uma ampla gama de 
escolhas que as pessoas têm para manter relaciona-
mentos e interagir com as outras, individualmente e 
em gru  pos. Acho que é provável que isso persista. 
Certamente, o compartilhamento de informações na 
Internet tem sido dramático. No mundo científi co, 
igualmente. Quando os cientistas começam a cons-
truir bases de dados comuns que lhes servem de refe-
rência, como o banco de dados do genoma humano 
ou as informações astronômicas ou as geofísicas, 
perce bemos que os resultados científi cos são mais 
rápidos porque as pessoas têm referência para prati-
camente tudo o que se sabe sobre algum fenômeno 
específi co por ter sido codifi cado nessas bases com-
partilhadas de dados.

Portanto, agora estamos vendo um aumento da 
quantidade de trabalho colaborativo no ambiente 
online, algo em que o Google, é claro, está intensa-
mente interessado.

... [N]estes meios, é possível ser abusivo, e estou 
muito preocupado com o efeito colateral das intimi-
dações virtuais e coisas desse tipo. Algumas pessoas 
têm manifestado desconforto com o fato de que toda 
e qualquer coisa pode ser expressa na Internet, in-
cluindo informações negativas... independentemente 
de ser real ou não, às vezes isso gera um impacto.

Assim, temos um potencial para o positivo e para 
o construtivo, como também temos muitos tipos de 

... Bem, antes de tudo, rotular-me 
de “Pai da Internet” não é justo com 
uma enorme quantidade de pes-
soas, especialmente com Bob Kahn, 
que iniciou o programa quando 
estava no Departamento de Defesa 
em 1972; e depois ele veio a mim, 
quando eu estava na Universidade 
de Stanford em 1973, e disse: “Sabe, 
eu tenho esse problema. Como 

faço para ligar todas essas redes diferentes?”
Assim, nós dois fi zemos o design básico da Internet, 

e isto gerou os protocolos TCP/IP. Mas existem muitas 
pessoas, tanto antes como depois dessa fase, que têm 
contribuído para tornar a Net o que ela é hoje.

Então, estou feliz em ter participado, porque foi 
muito divertido...

... Certamente foi uma surpresa para mim que os 
usuários da Internet, os consumidores de informação, 
tenham se tornado agora os produtores de informa-
ções na rede. Isso é muito amplo. Torna-se visível em 
diferentes aspectos. Fica visível através dos blogs, atra-
vés dos vídeos publicados no YouTube e em outros 
serviços similares. Fica visível em sites de jogos sociais. 
Coisas como o Mapa do Mercado de Trabalho ou o 
Second Life. Fica visível com as pessoas tendo suas 
próprias páginas na Web, seus e-mails, suas listas de 
distribuição, e assim por diante.

Algumas dessas coisas já existem há algum tempo. 
O e-mail, é claro, foi inventado em 1971, por isso é 
uma velha mídia, em certo sentido, mas ainda é larga-
mente utilizado como as listas de distribuição. Há ba-
te-papo e outros tipos de coisas mais em tempo “real”, 
incluindo agora o vídeo.

Então, todas essas diferentes formas de interação 
têm sido rapidamente absorvidas pelo público. Os 

Vint CerfVint Cerf

(continua)

de três categorias, o que sugere que há, para você e 
sua empresa, uma oportunidade a explorar e experi-
mentar. Felizmente, este é um dos objetivos deste 

livro: ajudá-lo a le  var algumas dessas ferramentas 
para um test drive, antes de fazer delas uma parte da 
estratégia de sua empresa.

Midia Social-Safko-P1-Cap01-23.iSec2:23   Sec2:23Midia Social-Safko-P1-Cap01-23.iSec2:23   Sec2:23 09.05.10   06:29:2809.05.10   06:29:28



CONCEITOS E TÁTICAS FUNDAMENTAISCONCEITOS E TÁTICAS FUNDAMENTAIS2626

... A E-Myth Worldwide, empresa 
que fundei em 1977, é a número 
um no mundo em recursos para 
desenvolvimento e redesenvolvi-
mento de negócios para pequenas 
empresas, e, agora, para o empre-
sário também. Eu sou também o 
fundador, presidente e CEO de 
uma nova empresa chamada The 
Dreaming World, assim como o 
fundador da Capital Corporation, 

cujo propósito é oferecer microcrédito para empreen-
dedores e empresários.

Sou o sócio-fundador da Rede de Clube de Em-
presários, cujo objetivo é atrair empresários para 
participar de conversas entre si e com pessoas que 
têm sido extraordinariamente bem-sucedidas em 
encontrar empreendimentos de riscos e fazê-los ca-
minhar. E a My Growth Resources (“Meus Recursos 
de Crescimento”), um empreendimento de risco que 
está em planejamento, em desenvolvimento (na My 
Growth Partners – “Meus Parceiros de Crescimento”, 
My Growth Managers – Gerentes, My Growth Coa-
ches – Líderes, My Growth Attorneus – Advogados, 
My Growth Accountants – Contadores, My Growth 
Capital – Investimentos, e assim por diante), para 
fornecer recursos aos empreendedores possibilitan-
do o funcionamento de seus negócios, e serviços que 
os ajudem a ampliar suas atividades, suas ideias, e 
assim por diante...

... O empresário é quem eu considero ser o cria-
dor de todas as coisas boas e ruins que acontecem 
nas empresas comerciais. O empreendedor é fun-
damental no desenvolvimento econômico-social, e 
essencial para penetrar em lugares onde nunca esti-
vemos antes, algo necessário em todos os setores; e 
cada setor, obviamente, é fundamental para o desen-
volvimento de nossas redes sociais e de nossa cons-
ciência social e capacidade social. Assim, grandes 
empresários criam grandes coisas.

Empresários estúpidos criam coisas estúpidas, mas 
você não pode culpá-los, porque todos nós somos 
muito estúpidos e muito geniais, ao mesmo tempo.

Mas não posso sequer imaginar um mundo sem 
ter o empreendedorismo como seu foco principal. 
A única coisa lamentável é não termos realmente 
compreendido o verdadeiro poder do empreende-
dorismo, conforme comecei a dizer em meu último 
livro, Awakening The Entrepreneur Within (Despertando 
o Empresário Interior). E, conforme tenho dito em 
todos os meus livros, os empresários são os invento-
res. Eles são, como Walt Disney chama, “Os Imagi-
nadores”. Eles são os únicos que concebem um 
futuro que ninguém poderia ter imaginado até que 
algum empresário inventasse uma empresa para ir 
atrás dele.

Assim, os empresários estão constantemente em 
busca do impossível, que é verdadeiramente a força 
econômica e social de cada país, mercado, e ser hu-
mano na face da terra...

... É exatamente isso o que Steve Jobs ainda é. É 
exatamente isso que criou essa enorme penetrabili-
dade em nossa consciência de como fazer as coisas, 
de como ter as coisas feitas, que coisas fazer, e por 
que fazê-las dessa forma.

Se você nota a paixão e energia que impulsionam 
a imaginação empreendedora, você começa a ver 
que, conforme nos tornamos mais socialmente en-
volvidos e conscientes de todos os problemas que 
enfrentamos no mundo, você entende que serão os 
empreendedores (o que eu chamo de a Era do Novo 
Empreendedor) que vão romper todas as barreiras 
que nos confrontam. Essas barreiras de energia, de 
água, de alimentos, de renda, as barreiras de todas as 
coisas que mantêm as pessoas onde elas estão, ao in-
vés de libertar-nos para fazermos as coisas de que so-
mos capazes de fazer...

... Na verdade [ser um empreendedor], não é uma 
profi ssão, no meu pensar. É uma vocação, não uma 
profi ssão...

Visão do EspecialistaVisão do Especialista

Michael Gerber, autor, Michael Gerber, autor, The E-Mith The E-Mith e Defensor dos Empreendedores e Defensor dos Empreendedores 
www.intheDreamingRoom.cowww.intheDreamingRoom.com

Michael Michael 
GerberGerber

(continua)
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a dizer é o que nossos clientes querem ouvir. 
Porque tem funcionado nos últimos (pense em 
um número) anos!

Mas o mundo está evoluindo rapidamente. 
Publicidade, mensagens e comportamentos de 
comunicação estão mudando mais rapidamente 
do que contamos nossa história. Pior que isso, 
nossa mensagem está competindo cada vez mais 
com o ruído que confunde nossos clientes-alvo 
cada dia/hora/minuto/segundo de suas vidas. 
Os consumidores estão fi cando indiferentes às 
nossas velhas mensagens, enquanto a mídia so-
cial e a Internet os conectam com informações 
que ultrapassam nossas custosas estratégias de 
comunicação de marketing.

A velha tática de ‘tentar-e-confi rmar’ de 
(pense em um número de novo!) anos atrás, co-
mo nossas chamativas peças de mala direta, nos-
sos anúncios espirituosos de mídia comercial ou 
aqueles folhetos bem escritos, mas terrivelmente 
caros, não se ajustam mais a nós.

Pior, eles não estão nem sendo vistos. Estão 
sendo ignorados. E estamos nos tornando irrele-
vantes. Estamos nos tornando parte do ruído.

Podemos parar de ser o ruído e tornarmo-nos 
relevantes de novo? Sim! Com certeza, podemos. 
Mas temos de ter uma nova ma neira de falar 
com os nossos clientes. Diferenciar-nos do resto 
do mundo e ser atualizados e emocionantes.

Temos de transformar a maneira como to-
camos nossos clientes, e integrarmo-nos à pró-
pria essência do que eles fazem todos os dias. 
Temos de abraçar as redes sociais, as conexões 
digitais, bem como a experiência online e cons-
truir uma organização que englobe conversação 
e transparência.

O Que Tem Aqui para Você?O Que Tem Aqui para Você?
Uma rede confi ável 1 é um grupo de pessoas de pensa-
mento parecido que se reúnem em um lugar comum 
para compartilhar pensamentos, ideias e informações 
sobre si próprias. Esses grupos, às  vezes, incluem mais 
de 100 milhões de usuários registrados que hospedam 
mais de 10 bilhões de fotografi as – como com o site de 
rede social Fa cebook (www.facebook.com). Uma rede 
confi ável também pode ser tão pequena quanto uma 
pessoa única e infl uente.

Essas redes sociais desenvolvem a confi ança que 
acaba por criar infl uência entre seus clientes. Ao 
desenvolver e cultivar as redes, sua organização pode 
criar uma oportunidade de conquistar a confi ança 
que pode resultar em mais vendas.

O desejo de participar de conversas e infl uenciar 
clientes potenciais inspirou a elaboração de um 
“Manifesto de Vendas”, para uma das empresas da 
Fortune 500 2, por James Burnes, vice-presidente de 
desenvolvimento e estratégia – de Internet –, da 
MediaSauce, empresa de serviços criativos. O trecho a 
seguir mostra a necessidade de abraçar as redes para 
conduzir negócios:

“Por que é que vendemos da mesma maneira 
como sempre fi zemos? Porque é seguro e confi á-
vel. Porque é o que nós sabemos. Porque nós nos 
tornamos obstinados em pensar que o que temos 

1 [N.T.] Trusted Network, também traduzido por alguns autores como 
“rede de confi ança”.
2 [N.T.] “Fortune 500” é uma lista publicada anualmente pela revista 
americana Fortune citando as 500 maiores empresas americanas de ca-
pital aberto a qualquer investidor (não somente empresas cotizadas), 
segundo seus volumes de vendas.

C A P Í T U L O  3
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Lembre-se, redes sociais não têm a ver com per-
mitir que se liguem a você todos os que pedirem. 
Como o autor David Nour (Relationship Economics, 
John Wiley & Sons, Inc., 2008) afi rma: não é sobre a 
quantidade de contatos seus, mas sim sobre o valor 
que cada um traz.

Exemplos de Redes SociaisExemplos de Redes Sociais

A melhor maneira de explicar como funciona uma 
rede social é descrever alguns tipos de redes sociais. 
Vamos começar com a maior rede social, MySpace, e a 
maior rede profi ssional, LinkedIn.

MySpace: é atualmente a maior e mais popular rede 
social na Internet, e tem mais de 185 milhões de 
membros. Propriedade da Fox Interactive Media (a 
Empresa de Notícias), é um site interativo internacio-
nal que permite aos seus membros criar uma rede de 
amigos, perfi s pessoais, blogs, grupos, fotos, músicas e 
vídeos, submetidos pelo usuário (ver Figura 3.1).

Em agosto de 2003, vários funcionários da eUni-
verse – e membros do então popular site de rede social 
Friendster – viram o potencial de popularidade desse 
tipo de site e lançaram o MySpace. Para não se distrair 
com as questões habituais de iniciação, o sucesso des-
sa equipe deveu-se, em parte, à sua infraestrutura 
completa – incluindo fi nanças, recursos humanos, 
conhecimentos técnicos, largura de banda e capacida-
de do servidor. O fundador, presidente e CEO da 
eUniverse, Brad Greenspan, supervisionou o projeto 
MySpace, com ajuda de membros da equipe MySpace: 
Chris DeWolfe (o primeiro CEO), Tom Anderson 
(Presidente do MySpace), e Josh Berman – assim 
como uma equipe de programadores e outros colabo-
radores fornecidos pela eUniverse (incluindo o prin-
cipal especialista técnico, Toan Nguyen, que ajudou a 
estabilizar a plataforma MySpace).

Já que os primeiros usuários do MySpace foram 
obviamente os membros da equipe da eUni verse, a 
empresa realizou concursos para ver quem poderia 
recrutar mais novos membros. Os funcionários então 

FIGURA 3.1 MySpace
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Digite en.Wikipedia.org/wiki/List_of_social_net 
working_websites ou visite o site www.TheSocialMedia

Bible.com, no original em inglês, para acessar todos 
esses links. 

Visão do EspecialistaVisão do Especialista

Angela Courtin, vice-presidente sênior de Marketing de Entretenimento e Conteúdo, Angela Courtin, vice-presidente sênior de Marketing de Entretenimento e Conteúdo, 
MySpace, MySpace, www.myspace.cowww.myspace.com

Sabe, a coisa bonita que eu acho 
sobre o MySpace é que são coisas 
diferentes para pessoas diferen-
tes. Nós nos consideramos um 
Portal de Estilo de Vida de Pri-
meira  Linha que conecta amigos 
descobrindo a cultura popular, e 
causando um impacto positivo 
no mundo. Nós realmente o ve -
mos por uma ótica diferente. 
Realmente, tem a ver com expe-

riência... a sua experiência pessoal no espaço.
Temos também uma comunidade global, por isso 

estamos conectando pessoas, tanto interna como in-
ternacionalmente. Estamos em mais de 30 territórios 
agora; e, novamente, volto à ideia de que tem a ver 
com a malha que a mídia social é: o perfi l dos blogs, 
das mensagens instantâneas, dos e-mails. E aí você 
também faz streaming de música e assiste aos vídeos. 
Você começa a enviar suas próprias fotos. No My-
Space, você pode entrar em anúncios classifi cados. 
Acabamos de criar um novo negócio para as peque-
nas empresas, a fi m de anunciar os seus produtos 
próprios. Você pode verifi car os eventos no seu bair-
ro, estado ou país. Pode participar de grupos. Você 
pode escrever em fóruns e comunidades. Pode procu-
rar e fazer amizade com celebridades, assim como 
encontrar bandas, shows de TV, seus amigos do colé-
gio e da faculdade, as mães dos seus companheiros – 
qualquer um em sua rede. Então, ele realmente é o 
que você quer que ele seja, e para o que você o fez...

Não há realmente nenhum grupo demográfi co tí-
pico em nosso site. Nossa base de usuários está se ex-
pandindo a cada mês, e acho um equívoco (como 
você diz) afi rmar que este é um site de jovens. Temos 
mais de 85% acima de 18 anos de idade, em termos 
de nossa base de usuários. E há 70 milhões de usuá-

rios, só nos Estados Unidos, que têm um perfi l. E você 
pensa... uma das minhas pérolas demográfi cas favo-
ritas que com partilho com as pessoas é que 40% 
de todas as mamães que estão online estão no MySpa-
ce... Esse é um número enorme, e elas não estão indo 
lá para  espionar seus fi lhos; estão realmente indo lá 
para se envolver com as ferramentas que fazem as 
 redes sociais tão poderosas, bem como pela desco-
berta do conteúdo...

Eu [sempre] volto a isso: você pode personalizá-lo 
da maneira que quiser. Se você quer ter uma página 
muito robusta, você pode. Se você quiser mantê-lo 
simples, você pode fazer isso também. Se você quiser 
confeccionar uma lista de reprodução das músicas 
que gosta de ouvir, ou se você simplesmente deseja ter 
uma única faixa, existe a possibilidade de expandir e 
contrair. Realmente cabe ao usuário... Em primeiro 
lugar, acho que é tudo uma questão de se conectar e 
comunicar-se – independentemente de você estar 
contatando seus amigos ou comunidade, sua banda 
ou celebridade favorita; mas isso também leva ao 
próximo passo. Então, é como nós nos comunicamos 
mediante e-mails e mensagens instantâneas, conecta-
mos com pessoas de interesses semelhantes, fazemos 
uploads de fotografi as, comentamos sobre elas, com-
partilhamos as fotos. Facilitamos muito o contato e 
manter conexões com sua família ou  comunidade de 
amigos. E, então, isso volta à ana logia do livro de re-
cortes... É uma maneira de ter uma conversa de um 
para muitos se você quiser ver dessa forma... por exem-
plo, se você deseja carregar para o site fotos do seu 
bebê e enviá-las para seus amigos e familiares, você 
pode fazer isso com o toque de um botão. 

Então, você pode escrever e compartilhar diaria-
mente seus pensamentos sobre tudo, de política à 
música, sobre qual é sua padaria preferida no bairro, 
ou sobre alguém com quem você está conectado. 

Angela Angela 
CoutinCoutin

(continua)
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US$ 25 milhões ou mais, estimam os especialistas. O 
doutor Kim, que recentemente deixou a prática médi-
ca e uma ren da de seis dígitos, não tem planos imedia-
tos de vender seu site, mas ele substituiu facilmente 
seu salário de médico pela renda de seis dígitos do 
MacRumors.com, graças à publicidade em texto do 
Google, banners e comissões de vendas de produtos 
promovidos no site. Embora seja improvável que a 
Apple venha a se tornar um anunciante no seu site, 
empresas como a Verizon, Audible.com e CDW têm 
reconhecido o valor da plateia considerável de Kim.

A Candy é Elegante e o E-Mail é ConstanteA Candy é Elegante e o E-Mail é Constante

O DailyCandy.com é um e-mail diário gratuito cuja 
edição nacional e edições específi cas em 12 cidades 
enviam um e-mail diariamente para seus assinantes, 
com informações sobre “novos restaurantes do mo -
mento, designers, recantos secretos e diversões encan-
tadoras na sua cidade e fora dela”. A demografi a do 
público do DailyCandy tem atraído inúmeros anun-
ciantes ansiosos em se aproximar de um grupo com 
renda familiar acima da média e com uma propensão 
às coisas boas da vida. O site apresenta não só os anún-
cios em banners, mas também uma janela virtual que 
propicia a experiência de compra em algumas das 
lojas online favoritas do DailyCandy. Em agosto de 
2008, a empresa de cabo Comcast comprou o Daily-
Candy por aproximadamente US$ 125 milhões.

Blog da MamãeBlog da Mamãe

Na Dooce.com, Heather Armstrong escreve um blog 
da mamãe e tem uma audiência de 850.000 leitores 
que parecem não conseguir se cansar de seus bem-
humorados conselhos, ideias e perspectivas para as 

Os próximos seis capítulos olham para a cate-
goria Editoração do ecossistema da mídia social. Essa 
ampla categoria é um pouco enganadora porque tec-
nicamente você pode publicar todos os tipos de con-
teúdo, incluindo vídeo, áudio, fotos e jogos. A 
categoria de Editoração foi organizada de modo a 
incluir os tópicos de e-mail, páginas Web, fóruns de 
Internet, blogs e wikis – ferramentas que predomi-
nantemente têm sido baseadas em texto. Isso foi 
ontem, no entanto. Hoje, quase todas as ferramentas 
na categoria Editoração podem acomodar inúmeras 
aplicações de outras categorias. Seu blog pode ter 
vídeo. Seu e-mail pode incluir áudio. Seu wiki pode 
ter imagens, vídeo e áudio. O que é importante lem-
brar é que, na mídia social, o conteúdo é rei. Com o 
conteúdo correto, você pode atrair um público cujos 
interesses, atividades e necessidades podem ser renta-
bilizados. Vamos dar uma rápida olhada em algumas 
estórias de edito ração na mídia social e ver por que 
(1) o conteúdo é rei, e (2) se você tem conteúdo, 
você é realmente um editor.

Quatro Estórias de Editores Quatro Estórias de Editores 
Rentáveis na Mídia SocialRentáveis na Mídia Social

Em seu caminho para se tornar um médico, uma coisa 
engraçada aconteceu com Arnold Kim; ele tornou-se 
um editor. O site blog de Kim, MacRumors.com, atrai 
4,4 milhões de pessoas por mês e surgiu como um dos 
mais populares destinos de tecnologia na web. O que 
atrai tantas pessoas a cada mês? Uma forte dose de 
especulação, fofocas, rumo res, dicas de usuários e 
outras informações sobre a Apple e seus produtos. O 
que começou como um hobby em 2000, antes do 
termo blog ser uma palavra caseira, transformou- se 
em uma fonte infl uente que poderia ser vendida por 

C A P Í T U L O  4
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Faça de GraçaFaça de Graça

Há uma expectativa geral de que as coisas na web 
devem ser gratuitas. Embora haja algumas notáveis 
exceções a essa regra, você deve estar disposto a fazer 
muito conteúdo valioso absolutamente gratuito e dis-
ponível para todos. Coisas como relatórios de Como 
Fazer, documentos governamentais e outras informa-
ções que demonstram seu conhecimento devem ser 
destacados como grátis e facilmente acessíveis. Para 
que você não ache que não pode ganhar dinheiro 
dando coisas, relembre a palavra “freemium”, intro-
duzida anteriormente neste livro.

Freemium é uma palavra cunhada por Fred Wilson, 
um capitalista de risco que, em Março de 2006, estava 
à procura de uma palavra para descrever um novo 
tipo de modelo de negócio no qual os serviços online 
eram cedidos gratuitamente, em um esforço para 
atrair muitos clientes. A segunda parte do modelo 
tem a ver com apresentar uma versão melhorada do 
seu produto ou serviço por uma taxa, ou um prêmio. 
Um aparte interessante nessa estória é que Wilson 
não veio realmente com o nome próprio. Em vez dis-
so, ele se dirigiu à audiência do blog e pediu sugestões 
de possíveis nomes para esse modelo de negócio. 
Jared Lukin, associado da Alcara, uma das empresas 
em que Wilson tem investido, tem o crédito da criação 
do nome. O conceito freemium se aplica aqui, mas 
tenha em mente que conteúdo é diferente de produ-
tos ou serviços.

Incentive o Conteúdo Incentive o Conteúdo 
Gerado pelos UsuáriosGerado pelos Usuários

Fred Wilson se dirigiu à audiência de seu blog pedin-
do ideias de nome para um novo modelo de negócio. 
Este é um exemplo de Conteúdo Gerado Pelos Usuá-
rios, ou CGU. Arnold Kim recebe bem os comentários 
e contribuições sobre o seu site também. Na verdade, 
as contribuições de seu público são uma parte impor-
tante do sucesso de Kim. A comunidade do MacRu-
mors.com depende das habilidades do grupo em 
reunir informações e confi rmar rumores.

Recentemente, a National Geographic lançou um 
site CGU chamado Everyday Explorers2 (www.everyday 

2 [N.T.] Em português, “Exploradores de Todos os Dias”.

explorers.nationalgeographic.com). Aqui está a des-
crição do propósito do site da National Geographic:

“Há um explorador em todos nós.

Você já viu os impressionantes vídeos da National 
Geographic, captando a vida na natureza e em 
lugares exóticos ao redor do mundo. Agora é sua 
vez. Pegue sua câmera e tire fotos da vida selva-
gem local e de seus animais de estimação, fi lme 
sua própria mensagem ambiental, capture fenô-
menos climáticos conforme eles aconteçam, ou 
crie um diário de viagem em vídeo sobre o seu 
lugar favorito. Publique o seu vídeo aqui e confi -
ra outros clipes dos Exploradores de Todos os 
Dias. Você pode comentar cada um dos outros 
vídeos, avaliar os seus favoritos e muito mais.

Fazer um vídeo é fácil e barato – a maioria 
das câmeras digitais e muitos telefones celulares 
têm a capacidade de fazer vídeos – e enviá-lo leva 
apenas alguns minutos. Seu clipe pode ser sele-
cionado como um destaque e você pode até ser 
contatado pela National Geographic para incluir 
seu fi lme em nossa biblioteca profi ssional.

Torne-se um Explorador de Todos os Dias e 
nos ajude em nossa missão de inspirar outros a se 
importar com o planeta.”

Em poucos meses, as pessoas tinham enviado mais 
de 400 vídeos para o site, e a National Geographic 
segue bem seu caminho de criar uma comunidade fi el 
construída em torno de conteúdo de interesses 
comuns. 

As Cinco Maneiras Como o Conteúdo As Cinco Maneiras Como o Conteúdo 
Envolve as PessoasEnvolve as Pessoas

Uma vez que você criou seu conteúdo, há apenas cin-
co comportamentos que as pessoas apresentarão em 
relação a ele, e podem apresentar mais de um em 
momentos diferentes. 

1. Elas voluntariamente se tornarão coproduto-
ras ou colaboradoras de conteúdo. E o CGU é 
exatamente isso. Não existe realmente forma 
melhor de envolver as pessoas do que lhes dar 
a sensação de ser parte interessada.

2. Elas comentarão sobre o conteúdo que você ou 
alguém na comunidade criou. Seus comentários 
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(continua)

Visão do EspecialistaVisão do Especialista

Stephanie Ichinose, diretora de comunicações, Stephanie Ichinose, diretora de comunicações, 
Yelp, Yelp, www.yelp.cowww.yelp.comm

... Eu sou a diretora de comunica-
ções daqui, então gerencio muitas 
funções diferentes. Primeiramen-
te, vêm as relações com a mídia, as 
relações das análises no site, e 
assim por diante. Trabalho em 
es  treita colaboração com a nossa 
equipe de gestão e estou com a 
empresa desde abril de 2006. An -
tes disso, eu estava gerenciando 

uma equipe de relações públicas no Yahoo! que espe-
cifi camente funcionou neste mesmo local...

... É uma empresa grande, e... o que acon teceu foi 
que eu, pessoalmente, comecei a analisar o ce nário 
competitivo. Percebi (isto de volta ao fi nal de 2005-
2006) que o conteúdo gerado pelo usuário estava 
ganhando força de uma maneira inédita; e, por isso, 
quando me deparei com o Yelp e reparei nele, sim-
plesmente pareceu ser uma oportunidade muito in-
teressante...

... O interessante sobre o Yelp e sua abordagem pa-
ra busca local foi que nós reconhecemos que havia 
este modelo antigo de “boca a boca”, que já existia. 
Nem sequer é um modelo; apenas existe desde o iní-
cio dos tempos, basicamente. Os indivíduos comparti-
lhavam muitas informações interessantes e valiosas 
entre si por meio destas conversas de pessoas para 
pessoas. Coisas como: “Onde posso encontrar um 
bom médico? Quem é o melhor mecânico na cidade 
para o meu pequeno carrinho, que precisa de alguns 
reparos?” E a questão nesse momento é: como vamos 
capturar essas conversas e trazê-las para o online?

Inicialmente, partimos para resolver esse proble-
ma e fi camos surpresos ao descobrir que, ao cons-
truir uma comunidade de indivíduos dentro de uma 
determinada cidade, éramos capazes de realmente 
incitar e encorajar essas conversas. Na outra ponta, 
os usuários estavam realmente apaixonados por 
compartilhar essas informações. O Yelp começou es-

pecifi camente só em São Francisco. E concentramos 
nosso primeiro ano de operações em construir o site, 
apoiar a comunidade que existia na área da Baía4 e 
em tentar descobrir o que funcionava e o que não; 
esse tipo de coisa.

E depois, em 2006-2007, foi realmente um foco 
mais em: “Certo, será que podemos replicar isso e 
introduzi-lo em outros mercados, com o mesmo tipo 
de temas de conversas, em Chicago, em Nova York, 
em Boston?”

E vimos, muito rapidamente, em 2006, que, de fato 
funciona. Descobrimos que havia alguma coisa uni-
versal sobre as pessoas quererem compartilhar todos 
os seus grandes sonhos secretos, ou entusiasmarem-se 
com empresas específi cas, a lojinha familiar que que-
rem apoiar. E assim havia uma dinâmica muito inte-
ressante de comunidades (e comunidades locais) que 
realmente repercutiu em todo o país...

... Acho que é interessante que, quando vemos al-
guns dos nossos Yelpers mais ativos, existe esta per-
cepção de que estão contribuindo diretamente com 
os blogueiros (ou com essa comunidade em São Fran-
cisco, ou em sua região específi ca, quer seja Dallas, 
Austin, Chicago, ou onde quer que possam viver); há 
esta sensação de serem capazes de apoiar as empresas 
locais, ajudarem a compartilhar determinada in-
formação de modo que outras pessoas, que podem 
tropeçar em qualquer informação, poderiam achá-la 
útil; de que se tornam parte da comunidade local das 
pessoas que são apaixonadas por compartilhar ex-
periências.

Tem uma parte de rede quando você se inscreve no 
Yelp, pois você se conecta a uma comunidade de pes-
soas que são da mesma opinião, mas, depois, o efeito 

4 [N.T.] Bay Area – Região metropolitana situada no litoral centro-
norte do Estado da Califórnia. Abrange nove condados e 101 cida-
des, sendo a maior delas São Francisco. É também conhecida como 
San Francisco Bay Area.

Stephanie Stephanie 
IchinoseIchinose
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Você acha que conhece o e-mail? Provavelmente – uma 
vez que a maioria das pessoas já recebeu mensagens 
eletrônicas por cerca de uma década e meia. Mesmo 
antes de o e-mail existir ofi cialmente, as empresas 
enviavam mensagens pedindo às pessoas, em sua rede 
de confi ança, que olhassem seu site ou comprassem 
seus produtos. E apesar do spam (chamado por outros 
nomes, tais como “correspondências indesejadas” ou 
“rejeitadas”’) ter existido em quadros de avisos (veja o 
Capítulo 7, O Fórum da Internet; e o Capítulo 6, O Mun-
do das Páginas da Web), ele – e outras mensagens de 
marketing comercial – chegou a ser materializado de 
forma especialmente forte com o nascimento do 
e-mail. Afi nal, não há qualquer outra forma de publi-
cidade que tem um retorno sobre o investimento 
(ROI) mais confi ável do que o e-mail. Que outro meio 
de comercialização permite que você alcance de 5.000 
a 50.000 de seus clientes potenciais (praticamente) de 
graça (ou a preços muito reduzidos, com a ajuda de 
um serviço de envio de e-mail)?

Quando o e-mail é utilizado corretamente, sua 
taxa de conversão – o índice de clientes potenciais 
que se tornam clientes reais – pode ser fenomenal. 
Ele tem o poder de exceder exponencialmente os 
resultados gerados pela publicidade convencional em 
malas diretas, jornal, revista e, pelas de custo proibiti-
vo, em rádio e televisão. A Internet é um dos poucos 
meios de comunicação que realmente permitem que 
os anunciantes contem quantas impressões, respostas, 
conversas e interações seus anúncios produziram e, 
assim, determinar exatamente quantas vendas podem 
ser atribuídas a cada campanha de e-mail.O e-mail é 
uma das mais antigas formas de mídia social digital e, 
é de longe, uma das formas mais efi cazes de manter 

contato com seus clientes, fazer transações com eles, 
resolver seus problemas, recrutar novos consumido-
res e desenvolver sua rede confi ável – e, inclusive, é 
praticamente gratuito.

Este é o incrível valor da Internet. Tudo pode ser 
medido. As empresas podem testar e aperfeiçoar que 
imagem funciona melhor, que título é mais efi caz e 
quais ofertas conduzem a maiores vendas. É por isso 
que as grandes corporações estão movendo grande 
parte de seus orçamentos de publicidade para empre-
sas online. Segundo a Silicon Valley Insider, a receita de 
publicidade em jornais vem diminuindo num ritmo 
alarmante. A previsão é que essas receitas em jornais 
continuarão a cair de US$ 42 bilhões em 2007 para 
apenas US$ 10 bilhões, até 2017. Isso é uma perda de 
US$ 32 bilhões de dólares de publicidade off-line – e 
por boas razões.

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

A forma mais antiga de e-mail remonta ao início dos 
anos 1960. O correio eletrônico de um único compu-
tador – como o SNDMSG(N1) – simplesmente anexava 
um arquivo em outro já existente no mesmo computa-
dor. Então, ao abrir o arquivo, você podia ler o que 
outros haviam acrescentado a ele.

O primeiro e-mail real, que lembra os atuais, foi 
enviado em torno das 19 horas, no outono de 1971, 
como um teste criado por um engenheiro de progra-
mação contratado pela Bolt, Beranek e Newman, de 
nome Ray Tomlinson, que havia sido escolhido pelo 
Departamento de Defesa dos EUA para construir a 
ARPAnet: a primeira grande rede de computadores e 
a antecessora da Internet de hoje. Ray estava traba-
lhando em Cambridge, Massachusetts, no Protocolo 
de Controle de Rede (Network Control Protocol – NCP) 

Não é o E-Mail do PapaiNão é o E-Mail do Papai

C A P Í T U L O  5
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Fazer spam com seu SPAM?Fazer spam com seu SPAM?

Tem-se estimado que os usuários de e-mail gastem 
cerca de 52 horas a cada ano – que é cerca de uma 
hora por semana! – selecionando e excluindo mensa-
gens de spam (lixo eletrônico) da caixa de entrada. A 
Cox Communication, sétimo maior provedor de 
 correio eletrônico dos Estados Unidos, estimou que 
q uase 3,6 bilhões de mensagens de spam foram envia-
dos somente em 2007. Estatísticas como essas inspi-
raram a Lei Can-Spam5.

A Lei Nacional Can-Spam entrou em vigor nos 
Estados Unidos no dia 1o de janeiro de 2004. Ela tem 
precedência sobre todas as leis estaduais que regem 
os e-mails comerciais e aplica-se aos comerciantes de 
negócios, tanto para empresas quanto para consu-
midores fi nais (As leis estaduais ainda estão em vigor 
conforme são feitos relatos de fraudes). A lei aplica-se 
mais especifi camente às mensagens comerciais de  
e-mail (categoria na qual os e-mails de empresas incor-
rem mais), e não às mensagens transacionais ou de 
re  lacionamento, que são aquelas que são enviadas 
para se completar uma transação; prestação de garan-
tia, informações de atualizações ou recall de produtos; 
e para notifi car usuários de informações sobre mudan-
ças relativas à assinatura, a serviços e a saldo de contas.

O termo SPAM vem originalmente da carne produ-
zida pela Hormel Meat Packing Company, em Austin, 
Minnesota, em 1937. O então presidente J.C. Hormel 
criou uma incrível pequena receita: um presunto 
picante embalado em uma prática lata de pouco mais 
de 300 gramas. Ele realizou um concurso para dar ao 
produto um nome tão distintivo quanto seu sabor. O 
vencedor foi SPAM, de SPICE HAM (presunto tempe-
rado). Durante seu primeiro ano de produção, o 
SPAM tomou 18% do mercado. Em 2002, mais de 6 
bilhões de latas de SPAM foram vendidos, com 44.000 
latas por hora a partir de Hormel. Uma lata de SPAM 
é consumida em todos os EUA a cada 3,1 segundos.

Como isso levou ao entulho online, entretanto? 
Bem, quando se trata da Internet, você já deve ter 
 visto, ouvido ou mesmo usado os termos “spam” e 
“spamming”, que se referem ao ato de envio de e-mail 

5 [N.T.] CAN-SPAM é uma lei de 2003 dos EUA cujo nome é a sigla de 
“Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And  Marketing” 
(Lei para Controlar a Agressão de Comercialização e Pornografi a Não 
Autorizadas”). Curiosamente, também gera a tradução para algo como 
“Spam em lata”.

comercial não solicitado (UCE, em inglês – unsolicited 
commercial e-mail), o que implica que alguém tenha 
enviado uma mensagem sem nenhum valor ou subs-
tância internamente.

Como pode uma empresa se sentir com seu produ-
to sendo comparado a algo sem valor ou sem substân-
cia? A posição ofi cial de Hormel sobre o termo spam é 
a seguinte: “Não somos contrários à utilização deste 
termo de gíria para descrever os UCEs, no entanto, 
fazemos oposição ao uso da palavra ‘spam’ como uma 
marca e à utilização da imagem de nosso produto em 
associação a esse termo. Além disso, se o termo é para 
ser usado, ele deve ser usado com todas as letras mi -
núsculas para distinguí-lo de nossa marca SPAM, que 
deve ser utilizada com todas as letras maiúsculas”.

A essência da Lei Can-Spam simplesmente afi rma 
que aqueles que enviam e-mails têm que ser honestos. 
Ela proíbe a utilização de informações de cabeçalho 
falsas, diz que a linha “De:” deve ser real; exige que 
não ocorra nenhum uso de linhas de assunto engano-
sas ou que levem ao erro; determina que todas as men-
sagens devem dar ao destinatário a possibilidade de 
cancelar a inscrição, por meio de um link para um site 
ou de uma resposta válida para um endereço de 
e-mail; afi rma que os links para alguém ser tirado da 
lista de e-mails (opt-outs) devem estar claros e visíveis e 
que devem funcionar do momento em que a mensa-
gem é enviada até 30 dias depois. Manda que as retira-
das requisitadas de lista de e-mail (opt-puts) devem ser 
feitas no prazo de 10 dias úteis; que cada e-mail deve 
conter um endereço postal físico válido (enquanto a Lei 
Can-Spam original disse que uma caixa postal não 
seria sufi ciente, as revisões da Lei de 2007 disse ser 

FIGURA 5.4 Spam
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Seu cliente potencial subconscientemente calcu-
la todos os custos desses transtornos e os adiciona ao 
valor em dinheiro do produto para determinar o 
custo global – e decide se o seu produto ou serviço 
tem um bom preço. A fi m de trazer seus clientes 
potenciais para investir os custos de transtornos antes 
que realmente decidam comprar, você tem que con-
vencê-los sobre os OQTAPM, ou você os perderá – e 
a venda.

Seduzir os clientes não é um evento que se faz em 
uma única vez. Poderia chegar a uma dezena de oca-
siões nas quais você tem que convencer seu cliente de 
que seu produto ou serviço vale o custo total dos trans-
tornos e de dinheiro.

É bem este conceito – a ideia de que atrair os clien-
tes é um negócio de uma única vez – que muitas 
empresas esquecem facilmente e, por isso, obtêm fra-
cas taxas de conversão. Esse modo de pensar faz com 
que seus e-mails deixem de ser abertos, sem conseguir 
registros de cliques, repasses ou visitas à sua home page 
e, geralmente, resulta em um carrinho de compras 
abandonado. Compreender a necessidade de cortejar 
seus clientes de forma consistente, no entanto, melho-
rará radicalmente todo o seu marketing – somando a 
tudo o que você faz com o e-mail.

Dicas, Técnicas e TáticasDicas, Técnicas e Táticas

As As Regras dos 1,54 Segundo/5 Segundosegras dos 1,54 Segundo/5 Segundos

Para entender o OQTAPM mais claramente, dê uma 
olhada mais atenta em como as pessoas pensam, leem 
e avaliam estas propostas de valor. Suponha, por alguma 
razão, que você realmente queira ler os anúncios publi-
cados nos jornais de hoje. Seus olhos estão correndo 
sobre a página de muitos anúncios, um dos quais chama 
a sua atenção. Você decide não virar a página, mas olhar 
para o título desse anúncio. Quanto tempo você acha 
que está disposto a gastar para avaliar se o OQTAPM 
fará valer a pena continuar lendo? Um estudo mostrou 
que as pessoas só estão dispostas a investir ou gastar 
1,54 segundo do tempo para fazer essa avaliação.

Se o título não convencer o leitor – nesse 1,54 
segundo – de que há um OQTAPM signifi cativo e 
transmitir essa sensação, então o leitor fi cará propen-
so a passar para outro anúncio ou outra página. Pense 
nisso. Isso não vale para você? Se você está lendo anún-
cios ou folheando uma revista, você gasta mais tempo 
do que um segundo ou dois antes de parar para ler 
mais ou virar a página? E quando você ouve um anún-
cio no rádio ou vê na televisão? Será que o 1,54 segun-

FIGURA 5.5 Envio de spam
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O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Segundo as Estatísticas Mundiais de Internet da Mini-
watts Marketing Group, estima-se existirem 1.463.632.361 
usuários de Internet em todo o mundo. Esse nú  mero 
se reparte da seguinte forma: Ásia: 578.538.257; Euro-
pa: 384.633.765; América do Norte: 248.241.969; Amé-
rica Latina/Caribe: 139.009.209; África: 51.065.630; 
Oriente Médio: 41.939.200; e Austrália e Oceania: 
20.204.331. Essa é a razão pela qual as empresas estão 
todas participando da World Wide Web. Esses núme-
ros mostram a incrível quantidade de pessoas que 
estão participando da World Wide Web.

A Web tornou-se comercial em 1995. Tudo come-
çou em 1989 com zero nomes de domínio (o nome 
entre o “www” e o “.com” em um site), e cresceu para 
mais de 176,7 milhões em agosto de 2008. Os nomes de 
domínios – ou de websites, como são mais conhecidos 
– têm crescido a uma taxa de 1,3 milhão por mês, se -
gundo a Netcraft, um site de relatórios de estatísticas 
de Internet, cada um com uma média de 239 páginas 
por site. Mesmo que ninguém saiba ao certo, nem pos-
sa adivinhar exatamente, havia uma estimativa 29,7 bi -
lhões de páginas Web a partir de 2007 (veja Figura 6.1).

A magnitude absoluta desses números é a força 
que impulsiona o comércio eletrônico, ao mesmo tem-

C A P Í T U L O  6

FIGURA 6.1 Total de sites em todos os domínios, de agosto de 1995 a novembro de 2008
Fonte: www.netcraft.com.
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diretiva que desejam e sua busca se torna signifi cati-
vamente diferente. Agora estão procurando “cota-
ções de seguros de viagens de automóveis em 
Phoenix”. Faz sentido, não é? Todos os consumido-
res não passam por esse processo em um momento 
ou outro – se eles estão à procura de seguros, sapatos 
ou de férias?

A duração desse ciclo de compra em particular 
pode durar de uma noite a um ano ou mais. Se a dire-
tiva para o seguro do comprador não está apropriada 
para ser renovada até o próximo ano, o cliente pode 
começar examinando agora, esperar para descobrir 
mais detalhes sobre quando ele paga seu próximo 
prêmio, e não completar a sua pesquisa fi nal até que 
a diretiva esteja apropriada para a renovação.

Agora, vamos nos colocar no lugar dos clientes 
potenciais. Se você estivesse no modo de Busca – ape-
nas examinando, neste ponto, as empresas que ofere-
cem seguro de automóvel – e fosse levado para a 
página da seguradora Allstate, onde lhe fosse solicita-
do para inserir suas informações pessoais para uma 
simulação e um telefonema de um vendedor, o que 
você faria? Você provavelmente deixaria essa página, 

porque as informações apresentadas ali não eram 
apropriadas para o que você desejava, durante o seu 
“modo de Busca” do ciclo.

E se, por outro lado, você tivesse concluído  todas 
as pesquisas necessárias para escolher uma compa-
nhia de seguros? Você soubesse que tipo de diretiva 
queria, você tivesse estudado a franquia e estivesse 
pronto para comprar. Você procurasse, clicasse e fosse 
levado à página de uma empresa de seguros específi -
cos. Quatro cliques depois, você ainda não tivesse 
encontrado um lugar para obter uma cotação; então 
o que você faria? Você fecharia a página.

Tanto trabalho que a empresa teve criando seu 
site – aperfeiçoar sua home page, pagar o pay-per- click 4 
só para ter você lá – e você sai. Uma página ideal da 
Web fornece a informação específi ca pela qual seu 
cliente potencial está procurando durante o tempo 
necessário de ciclo de vendas pessoal dele. A lição 

4 [N.T.] Pay-per-click (“pago por clique”) é uma forma de publicidade 
na Internet pela qual algumas operadoras de sites colocam anúncios 
em suas páginas e remuneram o proprietário do site pelo número de 
pessoas que clicam no anúncio.

FIGURA 6.3 Funil de Vendas 
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Uma serifa é uma palavra para caracteres que tem 
uma linha atravessando a extremidade solta de um 
tracejado, por vezes referida como pés e chapéus (veja 
Figura 6.6). Dizem que esse estilo de aparência de 
letra foi inventado pelos romanos. É a fonte mais fre-
quentemente utilizada e também um dos estilos mais 
legíveis na impressão, mas não na Web. A populariza-
ção desse tipo de letra se deu com os jornais, em que 
o tamanho da fonte era de nove pontos ou menos. 
Porque estes grandes blocos de texto feitos difi cultam 
a leitura, somados às serifas – ou segmentos de linhas 
curtas – criaram uma espécie de linha superior e infe-
rior para o olho seguir enquanto lê. Lembra das fra-
cas linhas azuis com as quais os professores ensinaram 
a escrever na primeira série?

Essa ajuda tornou-se tão útil para a indústria de jor-
nais – particularmente para o New York Times – que qua-
se todas as palavras impressas são feitas com serifas. É 
por isso que as fontes com serifas mais comuns têm 
nomes como Times e Times New Roman. As únicas cir-
cunstâncias em que um jornal não usa uma fonte com 
serifa é quando o texto é desenhado grande o sufi cien-
te para ser facilmente lido, como em um título de um 
artigo (no qual geralmente eles usam Helvetica).

Aqui está um teste interessante: pegue uma pági-
na do jornal e observe atentamente o texto. Veja como 
as serifas quase criam uma linha na parte superior e 
inferior do texto. Agora, lentamente, afaste a página 
do jornal até você estar olhando quase no seu limite, 
mas ainda podendo ver o texto. As serifas quase se 
juntam para criar as linhas defi nitivas.

Esse efeito é muito bom, se falarmos de impres-
são, que normalmente tem dpi (pontos por polegada) 
superior a 300. Os jornais podem ser impressos em 
600 ou mais dpi, e muitas revistas podem ser impres-
sas em até cerca de 3.000 dpi. Isso é uma quantidade 
enorme de pontos por polegada. No entanto, a leitura 

de um monitor de computador é uma situação com-
pletamente diferente.

A Internet é vista, por defi nição, em um monitor 
de computador (ou pior, uma tela de celular). Não 
importa o quanto você pague pelo seu monitor de alta 
resolução de tela plana, a mais alta resolução de Inter-
net, de todas as maneiras o que você vai ver é... 72 dpi. 
Essa é uma qualidade muito ruim em comparação a 
uma impressora. É assim porque o olho humano só 
pode ver essa quantidade de pequenas luzes brilhan-
tes – como aquelas em sua tela de computador – por 
polegada. Em 72 dpi, serifas não ajudam na leitura; ao 
invés disso, atrapalham. A resolução de nossos moni-
tores simplesmente não faz justiça aos pequenos deta-
lhes de uma serifa. Ela só faz sujeira.

As páginas da Web e as resoluções de tela estão 
rapidamente se tornando melhores devido ao Vídeo 
HD, às fontes ClearType e aos monitores de alta reso-
lução; mas, por agora, ao projetar uma página da Web, 
certifi que-se de usar sempre fontes sem serifas ou as 
chamadas sans serif – como Arial, Geneva, Monaco e 
Tahoma.

“Trademark Sucks”“Trademark Sucks”8

Outra técnica efi caz é utilizar marcas comerciais em 
seu texto. Esta seção é chamada de Trademark Sucks 
porque as marcas são um instrumento muito efi caz 
para sugar ou desviar o tráfego de seu concorrente 
para longe e trazê-lo para o seu site.

Você pode, normalmente, usar marcas registra-
das por outras empresas em seu texto, se comparar 
ou contrastar diferentes produtos ou serviços. O uso 

8 [N.T.] O termo, literalmente “Marca Chupa”, poderia ser traduzido 
como “Marca fede” ou mesmo “Marca é uma porcaria”, mas perderia o 
contexto explicado depois pelo autor, no próprio texto.

FIGURA 6.6 Fontes Serif e Sans Serif (fontes com e sem serifa)
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participação, comunicação bidirecional, conteúdo 
gerado pelo usuário – e é gratuito.

Como exemplo, um website de fórum – apropria-
damente chamado Forum Site (www.theforumsite.
com/) e criado em 2004 – apresentou as seguintes 
estatísticas, numa radiografi a de sua atividade: 3.210 
Fóruns; 60.188 Membros com 47 online, 96 novos 
hoje; Tópicos 194.731; 2.971.801 Posts sendo 1.519 
hoje; 37.748 Periódicos com 238.520 respostas; 50.267 
Imagens com 113.500 respostas; e 97.272 Avaliações, 
565 Revisões e 4.738 Enquetes.

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Os fóruns – muitas vezes referidos como salas de bate-
papo, quadros de mensagens e quadros de avisos – 
remontam a alguns dos primeiros usos da Usenet 
privada, na década de 1970, e a alguns dos primeiros 
fóruns da Internet pública, no início da primeira uti-
lização pública da web, em 1995.

O fórum é o predecessor do blog (veja o Capítulo 
8, o Onipresente Blog, para mais informações). Uma das 
primeiras participações do autor em um fórum foi em 
1986, quando a Apple anunciou o eWorld – seu pró-
prio serviço online para se comunicar com seus 
Re vendedores de Valor Agregado(N1) (VARs – Value 
Added Resellers; veja Figura 7.1).

O VAR ou, pelo nome em português, Revendedor 
de Valor Agregado, é uma empresa que pega um pro-
duto existente ao qual acrescenta seu próprio  valor, 
geralmente sob a forma de uma aplicação específi ca 
para o produto – por exemplo, adicionando-lhe um 
aplicativo de informática específi co e revendendo-o 
como um novo produto ou com nova embalagem.

Um forte senso de comunidade ou de rede confi á-
vel se desenvolve em torno dos fóruns, a maioria dos 

O Que Tem Aqui para Você?O Que Tem Aqui para Você?
Fórum era o nome de uma das primeiras redes basea-
das na Internet e de ferramentas de comunicação 
online – e ainda é uma ótima maneira de envolver as 
pessoas em uma conversa interativa, contínua, sobre 
um assunto específi co. Se você deseja iniciar um 
de bate, solicitar conselhos, compartilhar uma ideia, 
executar uma pesquisa, ou apenas participar de uma 
conversa sobre seu assunto favorito, é para onde você 
vai – para o fórum (ou sala de bate-papo1, como é 
frequentemente chamado). No entanto, uma sala de 
bate-papo difere ligeiramente de um fórum porque 
aquela exige de seus membros uma participação mais 
ativa, lendo e enviando mensagens para a conversação 
em tempo real, enquanto que, num fórum, você pode 
enviar sua réplica às respostas dias depois. Qualquer 
formato permite que você faça logon, selecione um 
tópico de interesse, digite seus comentários em um 
arquivo de texto e envie-os para que outros possam 
ver seus pensamentos – ou posts – e ter a oportunidade 
de comentar sobre seu comentário (que é um comen-
tário sobre o comentário anterior).

O fórum constrói fortes laços comunitários, cons-
trói lealdade e realmente exemplifi ca a noção de uma 
rede confi ável. Você pode facilmente aplicar essa ten-
dência aos seus negócios e criar um fórum da empre-
sa, de modo que pessoas de todas as partes do mundo 
que se preocupam com o assunto vão ler, participar, 
compartilhar ideias e preocupações e cons truir uma 
comunidade de confi ança. Ao participar em fóruns 
de outras pessoas, você pode desenvolver sua própria 
credibilidade e fortes laços com essa comunidade. 
Como em toda mídia social, tem a ver com confi ança, 

1 [N.T.] Em inglês, chat room.
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quais tem um tema ou uma conversa em que os mem-
bros compartilham um interesse. Alguns deles incluem 
computadores, gatos, cães, animais, esportes, um time 
em particular, religião, moda, vídeo games, política, 
passatempos, carros, perguntas, comparações, deba-
tes, pesquisas de opinião – praticamente tudo sobre o 
que você pode imaginar que as pessoas falam. Um 
fórum é destinado a promover um diálogo permanen-
te sobre um tema específi co, o que difere da ideia de 
um blog, uma vez que o dono do blog é o único que 
publica um pensamento e permite comentários – e, 
em seguida, passa para outro pensamento.

O Que Você Precisa SaberO Que Você Precisa Saber

Um fórum é um aplicativo de website que administra 
e fornece um meio para discussão online contínua 
sobre um assunto específi co (veja Figura 7.2). Os 
usuários são um grupo de colaboradores ou  associados, 
juntamente com um moderador, que participam da 

conversa. O moderador monitora a conversa para ter 
certeza de que ela respeita as normas e regulamentos 
estabelecidos pelo(s) proprie tário(s) do fórum. Um 
membro pode iniciar um tópico, que permitirá aos 
outros que comentem e adicionem discussão aos posts 
ou comentários anteriores. Essa comunicação bidire-
cional é chamada de discussão. Na maioria dos fóruns, 
os participantes são obrigados a se registrar e conec-
tar-se para ter acesso a uma conversa ou discussão, 
visto que qualquer um tem permissão para visuali-
zá-las. Entretanto, os visitantes anônimos são, geral-
mente, proibidos de participar.

Regras e Regulamentos do FórumRegras e Regulamentos do Fórum

Os fóruns são criados, gerenciados e mantidos por um 
indivíduo ou grupo de indivíduos que são chamados 
de administradores. São criadas orientações para todos 
os fóruns, e todos os membros participantes são obri-
gados a segui-las. Esses regulamentos são frequente-

FIGURA 7.1 O eWorld da Apple, aproximadamente em 1987
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mente encontrados nas Perguntas Mais Frequentes 
(também conhecida como seção de FAQs – Frenquently 
Asked Questions) do fórum, e as regras são geralmente 
básicas e aplicam-se à cortesia entre todos. Os com-
portamentos que são proibidos incluem insultos, 
palavrões, assédio, linguagem imprópria, publicidade, 
venda, spam, enviar informações pessoais, conteúdo 
sexual, ter mais de uma conta, warez ou outras viola-
ções de direitos autorais. (Warez se referem a obras 
que são registradas e comercializadas violando a lei de 
direitos autorais, como versões “crackeadas” ou pira-
tas de um software comercial).

Moderador do FórumModerador do Fórum

Moderadores – ou mods – leem e têm acesso editorial 
aos posts ou tópicos. Os mods geralmente chegam a 
essa posição sendo promovidos dentro da classifi cação 
dos membros. Um moderador pode ter controle sobre 
proibir e autorizar, dividir, renomear, encerrar, com-

binar e apagar tópicos. Os mods arbitram as conversas 
dos membros para mantê-las livres de violações de 
regras e spam. Os mods podem também receber 
denúncias feitas pelos membros de violação das orien-
tações e, em seguida, a fi m de reforçar o conjunto das 
regras, notifi car o infrator quanto à sua conduta trans-
gressora, e, muitas vezes, dar a punição. Cabe então 
ao moderador promover uma ação contra o membro 
infrator, alertando-o ou banindo-o. Os infratores de 
primeira instância são geralmente advertidos, enquan-
to os reincidentes podem ser proibidos ou banidos 
por dias – ou até mesmo permanentemente. O con-
teúdo de ofensa é sempre excluído.

Administrador do FórumAdministrador do Fórum

Um administrador (ou admin) gerencia os requisitos 
técnicos do site do fórum. Os administradores são 
responsáveis por promover e rebaixar membros de 
suas posições enquanto moderadores, manter o site 

FIGURA 7.2 Exemplo de Fórum do WordPress 
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Os cientistas, psiquiatras, psicólogos e conselheiros 
têm conhecimento, de longa data, dos benefícios tera-
pêuticos de escrever sobre experiências pessoais em 
um diário ou periódico. Os blogs fornecem uma ferra-
menta conveniente para escrever sobre seus pensa-
mentos e atividades individuais. Pesquisas mostram 
que escrever periodicamente melhora sua memória, 
seu sono – e, agora, talvez até mesmo seu resultado 
fi nanceiro.

No século XX, os editores e jornalistas profi ssio-
nais decidiram o que era notícia e determinaram 
como o público a via. Apesar de podermos ainda ter 
alguns profi ssionais tomando essas decisões no século 

XXI, nós temos agora editores e jornalistas pessoais – 
mais de 50 bilhões deles – que trazem-nos notícias 
todos os dias.

Embora a comunicação seja – e sempre tenha sido 
– um processo de duas vias, os métodos de comunica-
ção com clientes atuais e potenciais mudaram subs-
tancialmente nos últimos anos. A utilização de 
ferramentas digitais de mídia social tem permitido 
menos informar e mais conversar. O weblog 1, ou blog, 
é a maneira mais fácil e mais efi caz de proporcionar 
um canal para esse tipo de comunicação. Os blogs 
criam comunicação, e comunicação constrói confi an-
ça – e os blogs são completamente gratuitos para cons-
truir e acessar. Na verdade, no ano de 2006, blogueiros 
e outros colaboradores de conteúdos gerados pelos 

1 [N.T.] Em português, “Registro na Web”.
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O Onipresente BlogO Onipresente Blog

FIGURA 8.1 Lon Safko como Repórter Ofi cial da CNN no Second Life. 
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começou a enviar resumos de outras informações 
interessantes que encontrava na Internet e, assim, 
criou seu próprio blog chamado mod.ber (nomeado 
por suas iniciais, B.E.R.).

Voltando ao meado dos anos 1990 – antes do blog 
pessoal se tornar tão popular como é hoje – havia 
comunidades online, como GEnie, Bix, Earth Link, 
Prodigy e Compuserve, que foram os primeiros ISPs 
(Internet Service Providers, Provedores de Serviços de 
Internet) e também forneciam sistemas de quadros 
de avisos (BBS – Bulletin Board Systems) e fóruns. Mais 
tarde, as pessoas usariam esse tipo de software de 
Internet para criar diários ou periódicos online a fi m 
de documentar as atividades diárias de sua vida pessoal. 
Elas se intitulavam diaristas, periodicistas e jornalistas. 
Em 1994, um estudante da Swarthmore College cha-
mado Justin Hall tornou-se reconhecido como um 
dos primeiros blogueiros. O escritor de fi cção científi -
ca Jerry Pournelle e o engenheiro de software Dave 
Winer são reconhecidos como criadores de um dos 
mais antigos e mais longos weblogs em execução: o 
“Scripting News” (scripting.com/).

Em 1994, um diário online chamado Wearable 
Wireless Webcam – que incluia textos, fotos e vídeo e 
transmissão ao vivo utilizando um computador vestí-
vel e um EyeTap2 – também foi reconhecido como um 
dos primeiros blogs (veja o Capítulo 16, Ao Vivo de 
Qualquer Lugar – É o Livecast). Embora essa atividade, 
hoje, seja referida, especifi camente, como livecasting, 
ela foi considerada como uma forma dos primeiros 
blogs semiautomatizados da vida pessoal de alguém, 
sob a forma de um periódico em vídeo. Esse tipo de 

2 [N.T.] Tipo de dispositivo usado na frente do olho e que atua como 
uma câmera para gravar exatamente o que a pessoa está vendo, como 
também para mostrar uma imagem sobreposta à imagem real, como na 
realidade aumentada.FIGURA 8.2 EarthLink

FIGURA 8.3 Prodigy

usuários foram a razão pela qual a revista Time nomeou 
“Você” a “Personalidade do Ano de 2006”.

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

O termo blog deriva de weblog, que é simplesmente 
outra palavra para um periódico online. O blogueiro 
e escritor americano Jorn Barger foi o primeiro a 
cunhar o termo em dezembro de 1997, o que levou 
Pedro Merholz a pegar a palavra WeBLOG e separá-la 
em We Blog (“nós blogamos”) em uma barra lateral 
da sua página na Web – www. Peterme.com –, em maio 
de 1999. O empresário Evan Williams primeiramente 
utilizou a palavra blog tanto como um verbo quanto 
como um substantivo – em referência à postagem no 
próprio weblog – e, assim, criou ofi cialmente o termo 
blogueiro. Quem seria melhor para isso do que Williams 
– o desenvolvedor do Blogger.com, da Pyra Labs, a 
maior plataforma de blogs do mundo?

De 1983 a 1990 – antes da HTTP ser de uso comum 
– um serviço chamado Usenet era o principal meio 
para se comunicar pela World Wide Web. A Usenet 
apresentava um newsgroup moderado, que foi contro-
lado tanto grupal quanto individualmente. De fato, 
esses newsgroups não eram nada mais que fóruns sim-
ples (veja o Capítulo 7, O Fórum da Internet). Nesse 
mesmo período, Brian E. Redman – geralmente 
conhecido como o primeiro blogueiro individual –, 
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livecasting também é referido como sousveillance, um 
termo que descreve a gravação de uma atividade a 
partir da perspectiva de um participante experimen-
tando esse evento real.

Outros periódicos online começaram a apa recer 
na Internet, em meados de 1990. Um programador 
de computadores, chamado John Carmack, tinha seu 
próprio periódico, bastante lido durante esse perío-
do, no site de sua empresa, “id Software”. Os desenvol-
vedoras de jogos eletrônicos, Steve “sCary” Gibson, do 
blog sCary’s Quakeholio (hoje Shacknews), e Stephen 
Heaslip, do Blue’s News, estão online desde 1995. Em 
8 de fevereiro de 1997, Gibson foi contratado para 
blogar em tempo integral para a Ritual Entertainment 
– uma série de acontecimentos que fi zeram dele um 
dos, se não o – primeiros blogueiros pagos.

O biólogo e ecologista Dr. Glen Barry iniciou seu 
blog político por volta de janeiro de 1993, que se tor-
nou o mais antigo e maior blog político na história. 
Originalmente chamado de Gaia`s Forest Conservation 
Archives (Arquivos de Conservações das Florestas de 
Gaia) – e agora operando sob o nome de Forest Protec-

tion Blog (Blog de Proteção Florestal – forests.org/
blog/) – Barry começou o blog tanto para ser um 
canal para sua paixão de proteger as fl orestas quanto 
para seu projeto de doutorado. O Forests.org evoluiu 
para um dos maiores portais ambientais de Internet 
no mundo.

Os primeiros blogs eram simplesmente atualiza-
ções contínuas de um website padrão em HTML – 
um processo difícil que exigia um certo nível de 
conhe cimento técnico para manter o código HTML. 
Contudo, os desenvolvimentos mais re centes em pla-
taformas de blogs baseadas no navegador – permi-
tindo a publicação de artigos em ordem cronológica 
inversa e recursos de edição em um clique, tais como 
permalinks, blogrolls e TrackBacks – facilitaram a 
geração de links para outros blogs e páginas da Web 
(Figura 8.4). A possibilidade de escrever um blog 
fi nalmente se tornou acessível ao usuário não técnico 
e mediano de computador.

Os blogs podem ser usados em um serviço hospe-
dado – assim como o Blogger.com ou o GoingOn.com 
– ou podem ser hospedados em seu próprio servidor 

FIGURA 8.4 Painel do TSMB
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O wiki tornou-se uma ferramenta extremamente 
valiosa, fácil de usar e de recursos gratuitos. É tão sim-
ples como Editar, Escrever e Salvar.

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Ward Cunningham sugeriu o conceito para o wiki em 
1994 e o instalou na Internet (domínio c2.com) em 
25 de março de 1995. Ele queria criar um site online 
exclusivo para programadores envolvidos em um tipo 
de desenvolvimento de software conhecido como pro-
gramação orientada a objeto, que permite ao usuário 
arrastar e soltar, bastando clicar para fazer edições 
simples. O primeiro site a ser  intitulado como um wiki 
foi o WikiWikiWeb, do próprio Cunningham (www.
wikiwikiweb.com), inicialmente descrito como “a mais 
simples base de dados em que se poderia trabalhar”.

Cunningham deu esse nome ao site ao recordar 
de um atendente da Honolulu International Airport 
dizendo para ele pegar o ônibus da linha “Wiki-Wiki” 
para ir de um terminal do aeroporto a outro. Cunnin-
gham explicou: “Eu escolhi o wiki-wiki como um subs-
tituto aliterativo para ‘rápido’1 e, com isso, evitou-se 
dar o nome de quick-web2 a esse material.’’

O projeto inicial de Cunningham, concebido para 
seu Website, veio da HyperCard da Apple, uma lingua-
gem de programação de fácil uso que a indústria da 
educação tinha amplamente adotado para o computa-
dor Macintosh, no fi nal dos anos 1980 e início dos anos 
1990. O HyperCard foi uma metáfora gráfi ca de uma 
pilha de fi chas que continham links para outras fi chas.

Em 15 de março de 2007, a palavra wiki entrou 
para o Dicionário Oxford online de Inglês.

1 [N.T.] A aliteração está nos termos wiki e quick (rápido, em inglês). 
2 [N.T.] Em português, “web rápida”.
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A palavra wiki vem do termo havaiano para “rápido” 
ou “veloz” e faz alusão ao ritmo em que o conteúdo 
wiki pode ser criado. Os sites wiki também são muitas 
vezes referidos como “What I Know Is” – “o que eu sei 
é” –, que veio depois da nomenclatura original. Os 
wikis são sites que permitem às pessoas reunir e editar 
seus conhecimentos em um único lugar, a qualquer 
momento. Eles realmente representam a base do con-
teúdo gerado pelo usuário e da sabedoria das multi-
dões da mídia social.

Um wiki é uma plataforma web com base no 
navega dor de Internet que permite aos voluntários 
contibuírem com informações baseadas em suas expe-
riências e conhecimentos, além de editarem os conteú-
dos de artigos sobre temas específi cos. Reunido, esse 
material cria uma base de conhecimento de forma 
enciclopédica fundamentada na inte gridade das adi-
ções dos contribuintes. Os wikis podem ser tanto 
abertos ao público quanto restritos a sócios ou funcio-
nários. Muitas empresas hoje estão utilizando o wiki 
na criação de sistemas de gestão do conhecimento 
para retenção de informações  corporativas para a 
colaboração e treinamento. Ao incorporarem um wiki 
de empresa, muitos estabelecimentos podem reunir o 
conhecimento coletivo dos funcionários sobre temas 
como políticas e procedimentos, fabricação e vendas, 
histórico da empresa, produtos – e, até mesmo, como 
corrigir obstruções de papel na máquina de fax.

Como inventor do wiki e programador de com-
putadores, Ward Cunningham diz: “O conceito do 
wiki se tornou um estudo no qual ele é chamado ago-
ra de ‘software social’. Com um wiki, eu escrevo a 
semente da ideia, volto em uma semana e vejo como a 
ideia cresceu”.
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Como a Apple retirou o HyperCard de sua biblioteca 
de softwares, a empresa de softwares Silicon Beach 
desenvolveu uma alternativa de programação chama-
da SuperCard. Do início aos meados da  década de 
1990, a Safko International Inc. foi considerada a 
maior empresa de programação em SuperCard/Hyper-
Card dos EUA – com mais de 150 programas e mais de 
1 milhão de linhas de código.

O Que Você Precisa SaberO Que Você Precisa Saber

Cunningham e Bo Leuf – coautores do livro The Wiki 
Way: Quick Collaboration on the Web – descrevem o wiki 
desta forma:

• Um wiki convida a todos os usuários a edi tarem 
qualquer página ou criarem novas páginas den-
tro do site wiki, usando um navegador para Web 
liso, sem quaisquer add-ons extras.

• O Wiki promove associações signifi cativas de tó-
picos entre diferentes páginas ao fazer da criação 
de links na página algo quase intuitivo e mos-
trando se uma página de destino existe ou não.

• Um wiki não é um site cuidadosamente arquite-
tado para visitantes ocasionais. Em vez disso, 
procura envolver o visitante em um processo 
contínuo de criação e colaboração que muda 
constantemente o panorama do site.

A facilidade de uso de um wiki reside na possibili-
dade de escrever documentos de forma colaborativa 

FIGURA 9.1 Wiki-Wiki Bus

usando um navegador para Web. Enquanto o site wiki 
é chamado de wiki, uma página simples é chamada de 
uma página wiki – que consiste em conteúdo gerado 
por usuários e links para outros artigos, páginas wiki e 
websites externos. 

Editando e CriandoEditando e Criando

Os wikis permitem aos usuários gerar páginas facil-
mente clicando um botão em qualquer navegador 
para Web. O nome do wiki é condensado em um título 
da página de onde os espaços e alguns caracteres espe-
ciais são removidos. Esse tipo de titulação é chamado 
de Camel Case. Para ver o título em Camel Case do wiki 
chamado Matt Mullenweg – cofundador do WordPress 
no site de A Bíblia da Mídia Social, acesse o link clicá-
vel em www.TheSocialMediaBible.com/ 2008/08/29/
matt-mullenweg-founder-ceo-of-wordpress/.

Ferramentas de Linguagem de Marcação Ferramentas de Linguagem de Marcação 
Simplificada (Simplificada (Simple Markup LanguageSimple Markup Language)

O sistema de criação e edição de uma página wiki é 
chamado de SML (Simple Markup Language) ou, mui-
tas vezes, simplesmente de wikitext. Se você já criou 
um blog, então sabe o que é isso. (Se você não tiver 
criado um blog, precisa ler o Capítulo 8, O Onipresente 
Blog, para descobrir por que você deve fazê-lo!) O 
SMP é fácil de usar e tem os recursos de edição 
“WYSIWYG” (“What You See Is What You Get” 3), presen-
te nos mais comuns softwares processadores de texto: 
negrito, itálico, sublinhado, inserir foto ou vídeo, cen-
tralizar, justifi car à direita, justifi car à esquerda, justifi -
cação completa e assim por diante. A maioria dos 
wikis indica quem fez e quando as edições para man-
ter o controle de versões do conteúdo, um recurso 
que ajuda a evitar erros e vandalismo.

Segurança Segurança 

Os wikis são um conjunto de documentos muito aber-
tos e são, geralmente, acessíveis ao público ou a uma 
base inteira de funcionários – o que só os torna ainda 
mais vulneráveis a erros e vandalismo. Os wikis são 
projetados para facilitar a correção de erros e contêm 
uma útil característica de página de Recentes Altera-

3 [N.T.] Em português, “O que você vê é o que você tem”.
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A Wikipedia é um projeto de enciclopédia gratui-
ta e poliglota mantida pela organização sem fi ns 
lucrativos Wikimedia Foundation. Seu nome é 
uma junção das palavras wiki (uma tecnologia 
para criação de websites colaborativos) e enciclo-
pédia. Os 10 milhões de artigos da Wikipedia fo-
ram escritos de forma colaborativa por voluntários 
ao redor do mundo, e quase todos os seus artigos 
podem ser editados por qualquer pessoa que 
possa acessar o site da Wikipedia. Lançada em 
2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger, ela é atual-
mente o maior e mais popular trabalho de refe-
rência genérica da Internet.

Os críticos da Wikipedia apontam a parcialidade 
sistêmica, as incoerências e a política de favorecer o 
consenso em detrimento de credenciais em seu pro-
cesso editorial. A confi abilidade e precisão da Wikipe-
dia também são um problema. Outros críticos se 
centram em sua suscetibilidade ao vandalismo e na 
adição de informações falsas ou não verifi cadas. Estu-
dos acadêmicos sugerem que o vandalismo é geral-
mente de curta duração.

Além de ser uma referência enciclopédica, a Wiki-
pedia tem recebido grande atenção da mídia como uma 
fonte online de notícias de última hora, pois é constan-
temente atualizada. Quando a revista Time reconheceu 
“Você” como a Personalidade do Ano de 2006, elogian-
do o sucesso acelerado da colaboração e interação onli-
ne por milhões de usuários ao redor do mundo, a 
Wikipedia foi o primeiro serviço particular da Web 2.0 

mencionado. O YouTube e o MySpace também foram 
mencionados como vice-campeões dos bem-sucedidos 
websites de conteúdo gerado pelo usuário.

As estatísticas na Tabela 9.1 mostram o crescimen-
to fenomenal dos wikis nos últimos seis anos.

Apesar das críticas em relação à parcialidade poten-
cial e às imprecisões factuais da Wikipedia, muitos dos 
críticos do site têm concordado que a informação con-
tida no site é bastante precisa. Mesmo apesar de a Fun-
dação Wikipedia ter repetidamente se recusado a 
participar diretamente d’A Bíblia da Mídia Social, os 
autores concordaram que os usuários da web devem 
ainda ser gratos por um recurso como a Wikipedia. 
Um simples site que contém tantas informações sobre 
tantos aspectos diferentes das ferramentas de mídia 
social. A Wikipedia foi um recurso inestimável para a 
agregação de informações neste livro.

MyGads MyGads 

Uma grande ilustração de um miniwiki muito simples, 
fácil de usar e gratuito, é um site chamado MyGads 
(www.MyGads.com). O site CommonCraft.com (www.
commoncraft.com), de uma empresa que faz ótimos 
vídeos explicativos, simpes e fáceis de entender, fez 
um para o MyGads sobre pais de jogadores de futebol 
que precisam controlar quais deles são responsáveis 
pelos lanches em cada jogo. O treinador da equipe 
criou uma página (mini-wiki) ou um Gad no site 
MyGads, na qual os pais podem adicionar informações 
apenas clicando e digitando. A página contém infor-

Tabelaabela 9.1 9.1

Comportamento/Ano

Data
Contagem de 

Arquivos
Aumento

Aumento 
médio/dia

Porcentagem 
de Aumento

01-01-2002 19.100 19.700 — 54

01-01-2003 96.500 76.800 390 210

01-01-2004 188.800 92.300 96 253

01-01-2005 438.500 249.700 132 682

01-01-2006 895.000 456.500 104 1.251

01-01-2007 1.560.000 665.000 74 1.822

01-01-2008 2.153.000 593.000 38 1.625

01-08-2008 2.484.826 570.000 26 1.558
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No entanto, uma vez que este livro se concentra 
mais fortemente na utilização da mídia social para as 
empresas do que para diversão, vamos brincar de “O 
que aconteceria se...?”. O que aconteceria se um clien-
te potencial que você estava tentando conquistar esti-
vesse fazendo algumas pesquisas sobre seu produto e 
fosse para o Google Images, Flickr ou Photobucket e 
procurasse por sua marca comercial ou por uma des-
crição genérica do seu produto – e ele encontrasse 
várias fotos? O que aconteceria se seu cliente potencial 
estivesse preparando uma apresentação do orçamento 
e necessitasse de fotos do seu tipo de produto para 
garantir o fi nanciamento e a busca o levasse, consisten-
temente, para seu site na web ou para seu site de com-
partilhamento de fotos? Você e sua empresa não seriam 
percebidos como os melhores especialistas na área?

Agora, imagine que seu cliente potencial fosse 
apenas realizar uma busca genérica – como a que ele 
poderia fazer durante a fase de pesquisa de seu funil 
de vendas – e as fotos dos produtos de sua empresa 
continuassem a aparecer. (Veja o Capítulo 6, O Mundo 
das Páginas da Web, para obter mais informações sobre 
o funil de vendas). O que pensaria seu cliente poten-
cial sobre sua empresa e seu produto? E agora, se per-
gunte: O que aconteceria se esse tipo de oportunidade 
de mercado fosse totalmente gratuito?

Essa exposição de alta qualidade e baixo custo é 
exatamente o que o compartilhamento de fotos traz 
para seu marketing empresarial e para seu plano de 
comunicação. Ao simplesmente fazer upload, de gra-
ça, de fotos dos produtos da sua empresa, você está 
participando em uma área de marketing da Internet 
que é altamente segmentada, competitivamente van-
tajosa – e totalmente livre de despesas.

Quando você estiver fazendo upload das fotos dos 
produtos ou serviços de sua empresa para seu site de 
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O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

A característica mais importante do compartilhamen-
to de fotos é ser divertido! Mostrar fotos para outros 
tem a ver com compartilhar suas memórias com fami-
liares, amigos e colegas. É divertido lembrar e mostrar 
para seus convidados da festa de Natal, seus colegas 
de trabalho no seu jantar promocional, as atividades 
escolares de suas crianças ou o nascimento de seu 
fi lho mais novo. Também é agradável recordar esses 
momentos com seus amigos e família – onde quer que 
estejam pelo mundo. Há também algo a ser dito sobre 
ter todas as suas fotografi as organizadas em grupos, 
conjuntos, categorias, eventos e álbuns online onde 
você pode olhá-las sempre que desejar – em vez de ter 
todas as suas memórias entulhadas em uma caixa de 
sapatos em seu armário ou sob sua cama.

FIGURA 10.1 Sedona, Arizona 
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FIGURA 10.2 Flickr

FornecedoresFornecedores

As escolhas são abundantes quando se trata de esco-
lher um site de compartilhamento de fotos. Elas 
incluem: Flickr, ShutterFly, KodakGallery, SnapFish, 
SmugMug, PhanFare, DropShots, Fotolog, Multiply, 
MyPhotoAlbum, Panoramio, PhotoBucket, Picasa, 
Pickle, PicMe, Pixamo, Slide, Tabblo, WebShots, 
WinkFlash, Zenfolio, Zooomr e Zoto. Para determi-
nar qual é o correto para você, dê uma olhada em 
alguns, a fi m de compreender as características que 
oferecem em comparação àquelas que são mais 
importantes para você. Também é uma boa ideia 
manter múltiplos sites de compartilhamento de fotos; 
afi nal, quanto mais lugares você está na Internet, 

mais exposição você tem. Tal como acontece em 
todos os capítulos da Parte I deste livro, não fi que 
sobrecarregado; basta começar com um site, veja se 
você gosta dele, crie uma conta e comece a fazer 
upload de suas fotografi as. 

Quanto aos fornecedores de câmeras digitais e 
telefones celulares com câmera, gaste um pouco de 
tempo examinando análises, preços e blogs. O mesmo 
vale para o software de edição de fotos. Se você tiver o 
Photoshop, então você tem tudo de que precisa. Se 
você não tem, então olhe a caixa em que sua câmera 
veio para ver se o fabricante forneceu software. Se a 
resposta for “não” para os dois, então realize uma bus-
ca por um software gratuito ou de preço razoável que 
melhor se adapte às suas necessidades.
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Visão do EspecialistaVisão do Especialista

Kakul Srivastava, gerente geral, Flickr, do Yahoo!Kakul Srivastava, gerente geral, Flickr, do Yahoo!
www.flickr.cowww.flickr.com

Flickr, no seu núcleo, é duas coisas. 
Em primeiro lugar e acima de tudo, 
é um site de compartilhamento de 
fotos, que facilita para as pessoas 
compartilhar o que está acontecen-
do em suas vidas com seus amigos, 
seus familiares, ou potencialmente 
com o mundo. E é esta a segunda 
parte do que é o Flickr – ele real-
mente é um site de mídia social.

Quando você pensa sobre as em-
presas de mídia tradicional, pensa sobre lugares onde 
você encontra notícias e informações; o Flickr funda-
mentalmente é isso. Na escala que estamos hoje, te-
mos 3 milhões de fotos enviadas por upload em uma 
base diária, e você pode até imaginar o som de 3 mi-
lhões de obturadores se fechando em todo o mundo 
em um determinado dia. Estamos realmente captu-
rando o que está acontecendo no mundo e na vida 
das pessoas em uma perspectiva muito, mas muito 
pessoal. Então, consideramos a nossa visão como os 
olhos do mundo e realmente tornando isso possível...

Isso [é] realmente muito fácil. Acho que, para co-
meçar, você tem que tirar uma foto; e felizmente, para 
nós, hoje, você pode tirar uma foto com quase todos 
os aparelhos que existem. Telefones com câmera, que 
todo mundo tem; a média é de três telefones com câ-
mera, que estão sendo usados agora, para cada ser 
humano no planeta. Esse é um número realmente 
incrível! E quase todos os telefones têm características 
de compartilhamento de fotos neles próprios, sem 
mencionar, da mesma maneira, a ampla adoção de 
câmeras digitais, em todos os sentidos.

Então é realmente muito fácil começar a tirar fotos, 
e, depois, compartilhar é o próximo passo. Isso acon-
tece por meio da difusão das conexões de Internet, 
não só pelos aparelhos tradicionais, como o PC, mas, 
novamente por meio de telefones e de outros disposi-
tivos também. Por isso, é realmente bastante [simples] 
para começar. E então – [no] próprio Flickr, por 

exemplo – se você tira uma foto com a câmera do seu 
celular, você só tem que enviá-la para um e-mail aqui, 
no Flickr, e será carregada para sua página do Flickr. 
Então todos os seus amigos e familiares podem ver o 
que você está fazendo naquele momento...

Sim, é incrível e, claro, tem o aspecto móvel disso, 
que é realmente uma plataforma muito difundida [na 
qual] você pode simplesmente fotografar com qual-
quer telefone com câmera e compartilhar imediata-
mente. Além disso, nós estamos integrados com quase 
todos [os] principais aplicativos de foto para desktop, 
assim, você pode usar qualquer um dos aplicativos de 
que as pessoas gostam e fazer o upload para o Flickr a 
partir daí. E, é claro, a maneira dominante de com-
partilhamento no Flickr é [provavelmente] por meio 
do nosso site e de nosso aplicativo para fazer upload. 
Você pode simplesmente arrastar e soltar várias de fo-
tos – ou vídeo, por falar nisso – e compartilhá-las com 
seus amigos e familiares...

Começa com algo muito básico – que é um “isto é 
alguma coisa na minha vida e eu quero compartilhar”. 
E se você pensar no que as pessoas estavam realmente 
tentando capturar nos primórdios da fotografi a – era 
uma memória. Este é um dia importante; este é um 
aniversário, por exemplo, vou tirar fotos e comparti-
lhar com as pessoas.

Com as fotos digitais, a facilidade de compartilhar 
– assim como a facilidade de captar esses momentos 
– realmente tem expandido o uso para além dos so-
mente “eu quero captar esse momento especial” para 
“eu quero documentar tudo o que tem signifi cado 
para mim na minha vida”. Isso pode ser tudo, desde 
“aqui é uma grafi tagem interessante que vi no ponto 
de ônibus onde eu estava”, ou “oh meu Deus, tem 
uma passeata descendo a rua do meu escritório. Eu 
posso fotografar!” ou “estou em Galveston, Texas, nes-
te momento e tem um furacão, e acho que o mundo 
pode querer ver isto”.

Por isso, é realmente, realmente impressionante 
como as pessoas estão capturando e compartilhando 

Kakul Kakul 
SrivastavaSrivastava

(continua)
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Por que você acha que algumas montadoras de 
automóveis estão correndo para fazer seus carros 
compatíveis com iPod? Porque muitas das pessoas que 
dirigem – especialmente aquelas que passam muito 
tempo em seus carros – gostam de ouvir mú sica, notí-
cias, esportes, previsão do tempo e outras formas de 
informação de áudio. Historicamente, esse tem sido o 
domínio exclusivo do rádio, uma indústria que foi 
construída buscando formas de entreter, informar e, 
depois, vender o material para um público cativo de 
motoristas durante as altamente lucrativas horas no 
trânsito(N1). Mas isso era assim antes.

Hoje, as montadoras sabem que o iPod tornou-se 
um dispositivo tão onipresente e indispensável que as 
pessoas querem tê-lo em seus carros. E, agora, você e 
sua empresa podem estar lá – e em todos os outros 
lugares para onde as pessoas levam seus iPods – tam-
bém, desde que você saiba por que, quando e como 
fazer do podcast parte de sua estratégia de negócios.

Depois que um dos autores começou a publicar 
podcasts, ele recebeu um e-mail de um ouvinte, solici-
tando que os podcasts fossem salvos e colocados na 
web em um formato de arquivo MP3 para que pudes-
se baixá-los mais facilmente para seu iPod. Assim, toda 
vez que o autor lançava um novo podcast, o ouvinte o 
transferia para seu iPod e ouvia-o na academia. Que 
maneira mais efi ciente de usar aquele tempo!

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Fazer podcasts é uma forma efi caz de você e sua 
empresa serem ouvidos, de capturar a valiosa partici-
pação na lembrança de seus clientes atuais, dos pros-
pectados e dos funcionários. E, como quase todas as 
ferramentas de mídia social no ecossistema, é grátis! 
Fazer podcast é realmente fácil e é muito mais psico-

logicamente desejável para seus clientes e seguidores 
do que apenas um texto simples. Todos os tipos de 
indícios casuais apoiam a afi rmação – como um rela-
tório que afi rma que 75% de todos os jornalistas pre-
ferem rich media (veja o Capítulo 6, O Mundo das 
Páginas da Web), ou o fato de que estudos acadêmicos 
mostram que a rich media é melhor para o ensino. 
Quase todos os SEO (veja o Capítulo 20, Destaque nas 
Pesquisas (Otimização para Mecanismos de Busca)) sabem 
disso há mais de uma década. Mesmo Confúcio (551-
479 a.C.) sabia que uma imagem vale mais que 1.000 
palavras! Uma imagem vale por mil palavras, um pod-
cast de áudio vale mais que mil imagens e um vídeo 
vale mais que mil áudios.

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

A palavra podcast vem da combinação dos termos 
“iPod” e “broadcast”. A distribuição de gravações de 
áudio digitalizado tem estado por aqui – de um jeito 
ou de outro – há tanto tempo quanto existe a Internet. 
Nos primeiros dias, era chamada apenas de áudio. Os 
primeiros arquivos de áudio comumente utilizados na 
Internet eram o Waveform Audio (.wav) – um formato 
de arquivo de áudio para computadores com DOS/
Windows. Mais tarde, mudou-se o formato para um 
arquivo altamente comprimido chamado de MP3 
(Mpeg3). Uma gravação de áudio padrão roda em cer-
ca de 1 ½ megabytes por minuto e o MP3 poderia 
comprimir um arquivo de áudio padrão ou uma músi-
ca de três minutos de cerca de 35 megabytes (MB) 
para 3,5MB, com quase nenhuma perda de qualidade. 
(Tenha isso em mente quando criar seu próximo Pod-
cast – uma sessão de 20 minutos pode executar mais 
de 30MB). Para navegar e fazer downloads nos primór-
dios da Internet, o tamanho do arquivo importava. 
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muitos soam mais descontraídos e informais, enquan-
to outros produtores optam pelas longas durações, 
para fazer seus programas de rádio, audiolivros e 
outras gravações soarem melhor do que as que são 
disponibilizadas por fontes tradicionais de mídia. 
Menos que perfeito está bom, mas certifi que-se de que 
a qualidade do áudio esteja boa; seus clientes estarão 
mais propensos a ouvi-lo até o fi nal. Essa máxima do 
menos que perfeito vale para toda mídia social produzida, 
e a razão é a percepção, por parte da audiência, das 
razões pelas quais o podcast foi produzido.

Geralmente, quando um áudio ou vídeo tem esse 
refi namento, a Madison Avenue, ambiente de produ-
ção em rede, pode seguramente assumir que custa 
muito produzi-lo. Também é óbvio que se alguém está 
pagando alto pela produção, muito provavelmente 
existe um plano para aquela mídia. Com exceção das 
publicidades de utilidade pública (PSAs – Public Servi-
ce Announcements), isso geralmente signifi ca que há 
uma mensagem comercial por trás de toda mídia pro-
duzida profi ssionalmente.

Na mídia social, o conteúdo é do público, para o 
público. É ad hoc, recente, espontâneo, imparcial e 

não comercial. Muitas empresas e produtos comer-
ciais não gostariam de ser representados por nada que 
não tivesse qualidade profi ssional. Assim, com um 
foco menor na qualidade da produção surge uma per-
cepção de caseiro, honesto, verdadeiro e confi ável.

Com esse conceito em mente, é melhor não se 
esforçar pela perfeição – e ser muito cuidadoso no 
quanto sua mensagem de mídia social possa soar 
como autopromoção e comercial. Isso vale para seus 
blogs, vlogs, podcasts e qualquer outro tipo de mídia 
que você possa produzir (excetuando-se apenas sua 
página corporativa da Web). Você pode mencionar 
seu produto, ou até mesmo apresentar rapidamente, 
no início de seus vlogs, seu patrocinador, empresa, 
você mesmo; basta fazê-lo com bom gosto e mantê-lo 
em um nível mínimo. Caso contrário, você perderá a 
confi ança de seu ouvinte.

Apresentando Seu Podcast Apresentando Seu Podcast 

A próxima etapa do planejamento é a de esboçar o 
tipo de introdução que você quer ter. Isso pode incluir 
uma abertura verbal explicando quem você é, qual o 
assunto abordado e o que vai falar no episódio. Tam-
bém pode ser guardado para uso futuro, como a 
introdução de seu próximo podcast. Lembre-se: sua 
introdução é sua persona, sua imagem de áudio e sua 
marca para você e seu conteúdo.

Sua introdução também pode incluir um par de 
riffs e alguns compassos de música. Tenha uma ideia 
de antemão de que sensação você quer que seu pod-
cast transmita; estilo sério, do tipo empresarial, diver-
tido, educativo, ou outros. Em seguida, escolha cerca 
de cinco segundos de música que transmitam esse 
sentimento para seu ouvinte. O GarageBand da Apple 
(supondo que você possua um computador Macin-
tosh) é uma grande ferramenta para isso. Em apenas 
alguns minutos, você pode selecionar alguns riffs ins-
trumentais (vários segundos, ou acordes), e estabele-
cer uma faixa (crie uma peça de música) que 
capturará realmente a atenção de seu ouvinte. Se você 
não tiver a sorte de possuir um Mac, então pode cap-
turar alguns segundos de música livre de direitos auto-
rais de qualquer gravação ou da Internet.

A melhor parte de trabalhar com o GarageBand é 
que qualquer coisa que você crie é livre de direitos auto-
rais e de royalties. Você sempre deve estar atento aos 
direitos autorais. Só porque a música está na Internet 

Figura 11.1 Podcasting for Dummies
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PublicaçãoPublicação

O passo fi nal na geração de um podcast é a publica-
ção. Devido à crescente popularidade do uso do pod-
cast, muitos softwares novos agora têm assistentes de 
publicação de podcast embutidos. Esse software auto-
matiza totalmente a criação de marcadores (tags) e 
palavras-chave de seu podcast (veja o Capítulo 20, Des-
taque nas Pesquisas (Otimização para Mecanismos de Bus-
ca), para obter mais informações sobre palavras-chave), 
e de feeds RSS (consulte o Capítulo 19, RSS – Really 
Simple Syndication – Simplifi cado). Você simplesmente 
clica em publicar e, imediatamente, pode comparti-
lhar seu material. Os podcasts são destinados ao com-
partilhamento; quanto mais pessoas compartilham 
seus podcasts, mais pessoas estão compartilhando seus 
pensamentos e ideias – e maior a quantidade de segui-
dores que você terá. 

O Liberated Syndication (www.Libsyn.com) é um dos 
maiores provedores de hospedagem de mídia que os 
podcasters usam. Por menos de US$ 10 por mês, ele 
lhe dará toda a largura de banda de que você precisa, 
independentemente de quão popular seu show se tor-
nar. Algumas pessoas hospedam seus podcasts em seu 
próprio servidor e têm plug-ins para executar o podcast 
diretamente da página da Web, enquanto muitas ou-
tras fazem upload para sites de podcast – como o Pod-
Bean e o iTunes (RSS) – onde é facilmente difundido.

Efeitos EspeciaisEfeitos Especiais

Os efeitos especiais, usados corretamente, podem 
me lhorar seus podcasts. Ao adicionar um pouco de 

criatividade e um efeito especial aqui e ali, você pode 
manter seu conteúdo emocionante e divertido.

Se o software tiver características que lhe per-
mitam fazer isso, você deve primeiro aumentar seu 
volume e seu grave. A maioria dos microfones – espe   -
cialmente os tipos embutidos de baixo custo – pode 
fazer sua gravação soar baixa e fraca. Am plifi car o 
volume e o grave vai adicionar plenitude e fi delidade 
à sua gravação. Outro software (gratuito!) de edição 
de partes de áudio chamado The Levelator faz toda 
essa melhoria para você (Figura 11.3).

Software Software 

Entre os softwares de gravação e edição de podcasts 
estão: GarageBand, WordPress PodPress Widget, Sound 
Studio, Soundtrack Pro, Audacity, Evoca, ePodcast 
Creator, Gabcast, Hipcast, Odeo Studio, Phone Blogz, 
Podcast Station, Propagan e WebPod Studio. Isso pare-
ce o bastante, mas lembre-se, você só precisa de um. 
Instale alguns poucos aplicativos de edição, teste-os e 
fi que com o de que você gostar mais. É simples assim. 

FIGURA 11.2 Software de Edição de Som Audacity 

FIGURA 11.3 Levelator 

Midia Social-Safko-P1-Cap01-23.iSec11:143   Sec11:143Midia Social-Safko-P1-Cap01-23.iSec11:143   Sec11:143 09.05.10   06:37:4409.05.10   06:37:44



Ouviu? Ouviu? 
(Compartilhamento de Áudio)(Compartilhamento de Áudio)

passo é criar alguns podcasts em áudio (veja o Capítu-
lo 11, Falando Sobre o Podcast (Criação de Áudio)) e, em 
seguida, compartilhar com eles. Embora A Bíblia da 
Mídia Social não se destine a ser um livro de “como 
fazer”, um tema importante são os conceitos básicos 
do compartilhamento de áudio. Este capítulo discute 
dois exemplos primordiais: o iTunes e o Podbean.

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Muitas das seções De Volta ao Princípio desses capítulos 
– como os de redes, blogs, compartilhamento de fotos 
e e-mail – começam da mesma maneira. O comparti-
lhamento de arquivos, por exemplo, remonta às pri-
mitivas ARPAnet e Usenet, e com o áudio acontece o 
mesmo. Logo que uma rede foi estabelecida, as pes-
soas começaram a compartilhar os mais diferentes tipos 
de arquivos que tinham – texto, fotos, imagens, vídeo 
e áudio. A maioria dessas seções De Volta ao Princípio é 
mais longa a cada capítulo. Mas, uma vez que há mui-
to pouco material para apresentar sobre o comparti-
lhamento de áudio que já não tenha sido tratado em 
outro capítulo, o foco aqui está sobre algumas das fer-
ramentas que têm feito do compartilhamento de áu dio 
uma abordagem comercial mais fácil e bem-sucedida 
(veja o De Volta ao Princípio do capítulo anterior para 
obter mais informações sobre a história da criação do 
uso do áudio e de seu compartilhamento).

O Que Você Precisa SaberO Que Você Precisa Saber

A cada dia, seus clientes atuais e potenciais e seus 
funcionários são inundados com informações de 
e-mail, mensagens de voz, lixos eletrônicos e memo-
randos. A questão importante para você se fazer é: 
Como passar minha importante mensagem para eles 

C A P Í T U L O  12

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Hoje, mais de 30 milhões de pessoas assinam podcasts 
e esse número está crescendo exponencialmente. 
Podcasts são, essencialmente, um veículo para os mui-
tos outros tipos de mídia que indiví duos e empresas 
podem utilizar no âmbito das redes sociais. Você pode 
adicionar músicas, fotos digitais, logotipos animados 
de empresas, vídeos coloridos – tudo o que for preciso 
para passar sua mensagem.

Criar e compartilhar áudio são, de longe, o mais 
fácil de fazer entre todos os tipos de rich media. Todas 
as ferramentas de que você precisa já estão no seu 
computador, além daquelas que não estão dis poníveis 
gratuitamente na Internet. Você, pro vavelmente, já 
tem um microfone embutido e o software de gravação 
(veja o Capítulo 11, Falando Sobre o Podcast (Criação de 
Áudio)) em seu PC. Embora o áudio não seja tão atra-
ente quanto o vídeo, é muito mais fácil de gravar, edi-
tar e compartilhar, então a troca entre a conveniência 
e a aparência high-tech é bem válida.

Ninguém é especialista em tudo e, quando se trata 
de mídia social, é difícil ser um perito em tudo por-
que a indústria está simplesmente mudando mais 
rápido do que as pessoas podem acompanhar. Há, no 
entanto, um grande número de pessoas à frente das 
demais e ouvir suas opiniões é importante. É por isso 
que este livro e seu site associado, cujo conteúdo está 
disponível em inglês, apresentam a sabedoria recolhi-
da de quase 50 fundadores, di retores, escritores e 
especialistas na área de mídia social. (Veja as Conversas 
Executivas, muito impressionantes e detalhadas, em 
www.TheSocialMediaBible.com.)

Como isso se aplica a você e à sua empresa? Você 
deve estar discutindo com seus clientes, atuais e poten-
ciais sobre o que eles gostariam de ouvir. O primeiro 
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Jeff Robbin e Bill Kincaid, venderam o SoundJam 
para a Apple em 2000, onde sofreu uma plástica facial 
e ganhou a capacidade de gravar CDs e foi relançado 
em Janeiro de 2001 com seu novo nome: iTunes. O 
iTunes estava disponível apenas para a linha de com-
putadores Macintosh até março de 2007, quando a 
Apple lançou a versão para Windows. As versões de 
64bits do iTunes para Windows se tornou disponível 
em 16 de janeiro de 2008.

Os usuários do iTunes podem gerenciar arquivos 
de áudio e vídeo em seu computador pessoal, o qual é 
necessário para a operação e sincronização do iPod. 
Com o aplicativo iTunes, o usuário pode realizar uma 
variedade de atividades: criar playlists, editar informa-
ções do arquivo, gravar CDs, copiar arquivos para lei-
tores de áudio/vídeo digitais, comprar arquivos de 
áudio e vídeo do iTunes Store, baixar podcasts gratui-
tos de música e áudio, fazer um backup de suas músi-
cas e vídeos para CDs e DVDs, mostrar uma tela 
vi  sualizadora de efeitos gráfi cos, codifi car arquivos 

di gitais em uma infi nidade de formatos, ouvir alguma 
das muitas estações de rádio na Internet e publicar 
arquivos e podcasts de áudio na iTunes Store. O iTu-
nes organiza músicas e vídeos por meio da criação de 
bibliotecas virtuais nas quais ele armazena e mantém o 
controle dos atributos de cada canção – como artista, 
gênero, álbum, quantas vezes foi executada, a última 
vez que foi tocada e a avaliação pessoal que os usuários 
fazem das músicas. Os usuários do iTunes podem visua-
lizar suas bibliotecas de música em uma de quatro for-
mas: como uma lista de músicas por título; pela arte 
da capa da música; por um aplicativo chamado Cover 
Flow, que é um catálogo das artes em rolagem lateral 
no estilo da Apple; ou em uma Exibição de Grade do 
iTunes (Grid View iTunes) que pode classifi car as 
músicas por artista/álbum e por álbum/ano.

O iTunes também pode retirar (rip) ou copiar 
músicas de CDs, mas não DVDs. Alguns estúdios de 
cinema apresentaram a Cópia Digital para iTunes em 
2008 – uma característica bônus que está disponível 

FIGURA 12.1 iTunes
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páginas da Web); no iMovie, que permite criar e mis-
turar fi lmes de vídeo, música e fotografi as; no iDVD, 
que permite que você pegue esses fi lmes e crie os seus 
próprios; no Keynote (versão da Apple para o Power-
Point); e em qualquer música criada e exportada do 
GarageBand, programa da Apple para criação de 
música e podcasts. Qualquer um desses arquivos é adi-
cionado automaticamente à biblioteca de músicas do 
usuário, no iTunes.

Desde a primeira versão do iTunes – apropriada-
mente intitulada 1.0 – a Apple deu aos seus usuários o 
acesso, como serviço de rádio na Internet, aos stream-
ings de rádios mais populares disponíveis. Em feverei-
ro de 2008, o iTunes Radio forneceu aos usuários 
acesso a cerca de 1.800 estações de rádio de Internet 
em streaming em formato MP3. Essas estações cobriam 
de cada gênero da música aos esportes, ao programa 
de rádio falado, assim como a várias estações de rádio 
tradicionais. Infelizmente, a versão mais recente do 
iTunes da Apple já não suporta diretamente a função 
de rádio da Internet. No entanto, os usuários podem 

inserir seu feed de stream para ouvir sob a guia de 
rádio, selecionando a opção Avançado do menu e, 
então, Abrir Stream. O QuickTime, por outro lado, 
suporta rádio de Internet e você pode encontrar plug-
ins do iTunes no iRadioMast (www.Iradiomast.com).

Agora que você já leu sobre o maior serviço web 
de compartilhamento, upload e download de música 
do mundo, vamos discutir outro site chamado Podbean 
– um que hospeda, difunde e distribui seu arquivos de 
áudio enviados por uploads, gratuitamente.

PodBean PodBean 

O Podbean (www.podbean.com, Figuras 12.4 e 12.5), 
abriu em julho de 2006, fornecendo ferramentas de 
publicação de podcasts para os usuários começarem a 
criar podcasts de qualidade profi ssional. O PodBean 
permite que os podcasts sejam feitos em um curto 
período de tempo, em um ambiente de aponte e clique, 
e com aparência de blog – e não exige nenhum 
conhecimento técnico. O site oferece aos usuários a 

FIGURA 12.4 PodBean
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(Criação de Vídeo)(Criação de Vídeo)

Quando dois seres humanos querem expressar 
uma ideia, pensamento ou conceito, 55% da comuni-
cação vem da linguagem corporal; 38%, da voz e ape-
nas meros 7%, das palavras. Cartas e e-mails clara mente 
não contêm infl exão e linguagem corporal, que é a 
razão pela qual a escrita pode ser facilmente mal inter-
pretada. Ver e ouvir alguém enquanto fala nos permi-
te estudar suas expressões faciais e os tons de sua voz, 
o que ajuda a inspirar confi ança e facilita perceber se 
não está sendo sincero. Por essa razão, os vlogs podem 
ser a forma mais efi caz para você se comunicar com 
seus clientes.

Tudo que é preciso para criar um vlog são uma 
câmera de vídeo digital, algum software de edição gra-
tuito e – o mais importante –, criatividade. Empresas 
como BMW, Quiznos e Nabisco estão usando vídeo 
para atrair enormes audiências e aumentar a sua par-
ticipação de mercado (veja na Figura 13.1). Até mes-
mo uma empresa de liquidifi cador pode obter mais 
de um milhão de visualizações do vídeo de seu produ-
to em apenas 24 horas, usando uma tecnologia de 
prateleira e um pouco de criatividade (veja o exemplo 
“Will It Blend”1 em www.TheSocialMediaBible.com).

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Logo após o surgimento da Internet, as pessoas esta-
vam tentando ultrapassar os limites desse novo meio 
de comunicação, oferecendo mais e mais rich media: 
midi, música, áudio, imagens, imagens de realidade 
virtual (QTVR) e vídeo. As restrições iniciais foram a 
velocidade da CPU e a largura da banda.

1 [N.T.] Em português, “Vai triturar?”

O capítulo sobre o podcast de áudio mencio-
nou que uma gravação de vídeo também pode ser 
considerada um podcast, uma vez que o iPod e os 
outros aparelhos de reprodução digital mostram foto-
grafi as, áudios e vídeos. Este livro diferencia as gra-
vações de áudio como podcasts, e as gravações de vídeo 
apenas como vídeo ou um vlog. Assim como a palavra 
blog vem de weB LOG, vlog vem de Vídeo Web LOG.

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

A psicologia humana é tal que quanto mais forte ou 
estimulante for a experiência, mais envolvente ela 
será e melhor compreenderemos e reteremos essa 
experiência. Um vídeo envolvente também garante 
que o telespectador assistirá à sua conclusão. É por 
isso que as pessoas, muitas vezes, preferem assistir a 
um bom fi lme no fi nal do dia a ler ou mesmo ouvir 
um audiolivro. Quanto mais sentidos estão envolvidos 
na coleta de informações, mais o processo se torna 
envolvente. Isso explica a enorme popularidade do 
YouTube. Criar vídeo, publicar vlogs e postar vídeos 
têm tudo a ver com utilizar essa peculiaridade huma-
na para educar e comunicar-se melhor com sua rede e 
com seus clientes.

O ser humano evoluiu para se comunicar, primei-
ro por meio de expressões faciais e, em seguida, da 
fala. A comunicação verbal é um traço relativamente 
novo do ser humano e a palavra escrita é ainda mais 
recente. A escrita pode ser datada de apenas meia 
dúzia de milênios, enquanto a comunicação por meio 
das expressões faciais e dos tons de voz é o método 
mais antigo que qualquer ser vivo já usou. Quase todas 
as espécies na Terra que podem compartilhar infor-
mações se comunicam desse modo.

C A P Í T U L O  13
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O que é Vídeo?O que é Vídeo?

A medida técnica de conteúdos de vídeo são os frames 
por segundo, que signifi cam o número de imagens 
paradas a cada segundo. Para um fi lme padrão, a taxa 
de frames2 pode ser de 32 quadros (ou imagens) por 
segundo, enquanto as taxas de frames em vídeo 
podem variar de 25 a 30 e até de 50 a 60 frames por 
segundo, para alta defi nição (HD), o que signifi ca 
que para um vídeo padrão que esteja rodando a 25 
frames por segundo, há 1.500 imagens distintas a cada 
minuto. Com base nas dimensões da tela de vídeo, 
isso pode incluir até uma grande quantidade de dados 
por frame (imagem) e de informações a cada minuto. 
Ter todos esses dados por meio do primitivo modem 
de 300-baud (300 bits por segundo), ou mesmo dos 
atuais modems de 56K-baud (56.000 bits por segun-
do), é uma tarefa monumental. É por isso que os 
vídeos antigos (e mesmo alguns de hoje) eram peque-
nos no tamanho, de baixa resolução e, muitas vezes, 

2 [N.T.] Também chamado de “quadros por segundo”. Mas a maioria 
da indústria, inclusive a brasileira, adota mesmo “frames por segundo”.

executados com variações (com menos de 32 quadros 
por segundo), conforme a Internet tentava transmitir 
esses dados para o usuário. E, à medida que todos 
esses dados entravam, a CPU tentava montá-los em 
um vídeo suave e de execução contínua.

O bit é o componente fundamental que um computa-
dor ou qualquer dispositivo digital usa para se comuni-
car e armazenar ou exibir dados. Um bit é um único 0 
ou 1; é uma carga ou não carga. Esses dígitos de 0 s e 
1s são o motivo da eletrônica de hoje ser chamada de 
digital. Oito desses dígitos em um grupo formam um 
único byte. Dependendo do computador, levam-se 
aproximadamente quatro bytes (32 bits) para represen-
tar um único pixel na tela, em um local específi co – li-
gado, desligado e em cores. Assim, se você tem uma 
imagem de 350k, isso seria 350.000 bytes (K represen-
ta mil em engenharia, criando a sigla kb para kilobytes). 
Essa única imagem (frame) consistiria em 350.000 
bytes vezes oito bits – ou 2,8 milhões de bits de infor-
mação para uma única imagem. Com base nisso, um 
vídeo de três minutos teria 350k bits, vezes 32 frames 

FIGURA 13.1 BMW no YouTube
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O ano de 2004 também viu um crescimento de 
pessoas interessadas em pagar para fazer vlogs. Elas 
atingiram uma massa crítica e realizaram sua primeira 
conferência no ano seguinte. A Vloggercon foi rea-
lizada em Nova York, em janeiro de 2005, e se tornou 
a primeira conferência de videoblogger de seu tipo. 
Em 20 de julho de 2005, o Yahoo! Videoblogging 
Group se expandiu para mais de 1000 membros. Um 
ano depois, em julho de 2006, o YouTube se tornou o 
quinto destino mais popular da Web, com mais de 
cem milhões de vídeos vistos, e mais de 65.000 novos 
up loads de vídeo a cada dia. Hoje, os membros do 
YouTube estão fazendo upload de 13 horas de vídeo a 
cada minuto e mais de um bilhão de downloads de 
vídeo por dia!

Largura de Banda (Bandwidth) e Largura de Banda (Bandwidth) e 
ArmazenamentoArmazenamento

Até o advento de sites como o YouTube, a distribuição 
de vídeo ainda era, de certa forma, um problema. Os 
arquivos de vídeo eram maiores e mais longos e com 
mais e mais pessoas assistindo a eles, a quantidade 
total de dados transmitidos a partir de um website 
poderia ser muito grande. Muitos Provedores de Ser-
viços da Internet (ISPs) se responsabilizam pela quan-
tidade de dados utilizados em seu nome a partir do 
seu site se o limite máximo for excedido.

Além disso, fazer o download de todos os dados 
antes de você assistir a um vídeo é demorado e pouco 
prático. Ninguém queria esperar até que um arquivo 
fosse completamente baixado para começar a assistir 
um vídeo. Como resultado, o streaming de vídeo foi 
introduzido. O streaming ocorre quando o ISP serve 
os dados para o computador a um ritmo ligeiramente 
mais rápido do que o necessário, para que o modem 
faça o download do vídeo sem interrupções, enquan-
to o usuário começa a assistir. Essa foi uma solução 
efi ciente para a distribuição. No entanto, o armazena-
mento de vídeo então se tornou um problema. Uma 
vez que vídeos podem ser muito grandes em tamanho 
– e as pessoas podem ter um monte de vídeos – o 
armazenamento em disco se tornou muito caro.

Eis que Surge o YouTube Eis que Surge o YouTube 

Você não pode discutir a criação de vídeo sem discu-
tir o compartilhamento de vídeo; afi nal, é o que você 

faz depois de ter criado seu vídeo (para obter infor-
mações adicionais sobre o compartilhamento de 
 conteúdo, consulte o Capítulo 14, Temos Vídeo (Com-
partilhamento de Vídeo)). Com mais pessoas conectadas 
à Internet por meio de banda larga (alta velocidade 
de transferência), tais como DSL, Dish e os modems a 
cabo, a quantidade de dados que uma pessoa poderia 
baixar e ver se tornou uma questão menor. As CPUs se 
tornaram muito mais rápidas, e o custo de armazena-
mento em disco despencou. Depois, surgiram sites 
como o YouTube, do Google. YouTube, um site de 
compartilhamento de vídeos que permite que os 
usuários façam upload, assistam e compartilhem 
ví deos. Em fevereiro de 2005, três ex-funcionários 
do PayPal criaram o YouTube. Em novembro de 2006, 
o YouTube, LLC foi adquirido pela Google Inc. por 
US$ 1,65 bilhão de dólares, e agora opera como uma 
subsidiária da Google.

Em outubro de 2006, a BBC lançou o seu primeiro 
site de vídeo blogs para sua série de televisão para 
crianças, Blue Peter, com um vídeo pedindo às crian-
ças para dar nome a um novo animalzinho persona-
gem do programa.

Os antigos funcionários do PayPal, Chad Hurley, 
Steve Chen e Jawed Karim ativaram o nome de domí-
nio YouTube.com em 15 de fevereiro de 2005. Eles 
desenvolveram o site ao longo dos muitos meses 
seguintes, e o YouTube foi apresentado ao público em 
maio de 2005.

Para mais informações sobre Compartilhamento 
de Vídeo e Exemplos de Vídeo, favor ler o Capítulo 
14, Temos Vídeo (Compartilhamento de Vídeo) e não deixe 
de visitar o www.TheSocialMediaBible.com.

FIGURA 13.3 YouTube

Midia Social-Safko-P1-Cap01-23.iSec13:160   Sec13:160Midia Social-Safko-P1-Cap01-23.iSec13:160   Sec13:160 09.05.10   06:42:0409.05.10   06:42:04



Temos Vídeo Temos Vídeo 
(Compartilhamento de Vídeo)(Compartilhamento de Vídeo)

Quanto você pagaria para ter o comercial de um 
minuto e meio de seu produto ou serviço visto por 
mais de um milhão de clientes potenciais em 24 horas? 
Você, provavelmente, não teria recursos para esse tipo 
de exposição na mídia. O vídeo da Blendtec já foi 
acessado mais de 3,5 milhões de vezes (veja na Figura 
14.1). (Para ver o presidente da Blendtec, Tom Dick-
son, triturar um iPhone novinho em folha no dia em 
que este foi lançado – e outros exemplos de vídeo –, 
acesse www.TheSocialMediaBible.com, ou entre no 
YouTube e digite “Will It Blend”.)

Alguém pode garantir que o sucesso fenomenal 
que a Blendtec experimentou vai acontecer com você? 
Não, mas quando você já tem o vídeo ou pode produ-
zi-lo facilmente como fez Blendtec – e sendo gratuito 
para fazer o upload –, então, o que você tem a perder?

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Tal como acontece nos vários outros capítulos deste 
livro, que têm um capítulo para Criação e outro para 
Compartilhamento (igual a este e aos Capítulos 11 e 

Se alguém pode ter 43 milhões de visualizações 
em seu vídeo, devido ao seu poder de entretenimento 
– como fez um jovem de 23 anos na Coreia – ou 93 
milhões de visualizações – como fez um comediante 
que publicou um trecho de seis minutos de sua peça 
de comédia – então, por que você não poderia? Espe-
cialmente se ele for gratuito?(N1)

Continue lendo para saber mais.
O compartilhamento de vídeo é a maneira mais 

fácil e rápida de começar a construir seu portfólio de 
mídia social. Você e sua empresa já devem ter uma cai-
xa de fi tas VHS ou vídeos gravados em um disco rígi-
do, em algum lugar. Você precisa localizar esses vídeos, 
identifi car os que melhor representam sua empresa e 
começar a fazer uploads para sites de compartilha-
mento de vídeo. Se você não tem um bom vídeo, 
comece fazendo um. Fazer upload é de graça, torna 
sua mensagem acessível a todos os seus clientes atuais 
e potenciais e ajuda a construir o seu Juice Google!

Como mencionado no capítulo anterior, uma vez 
que as gravações de vídeo também podem ser consi-
deradas podcasts – já que o iPod e os outros dispositi-
vos digitais de reprodução podem mostrar fotografi as, 
áudios e vídeos – para o propósito deste livro, os 
áudios serão tratados como podcasts e os vídeos serão 
referidos tanto como vídeos quanto como vlogs.

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Uma empresa de liquidifi cadores chamada Blendtec, 
localizada em Orem, Utah, fez upload de um engraça-
do vídeo caseiro de demonstração de um produto 
para o YouTube. Nas primeiras 24 horas, mais de um 
milhão de espectadores assistiram ao vídeo; nas mes-
mas 24 horas, a empresa vendeu todo o estoque de 
seus Liquidifi cadores Blendtec de 600 dólares.

FIGURA 14.1 Blend Tech 
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12, para áudio), as histórias da criação e do comparti-
lhamento de vídeo foram entrelaçadas em uma só. E, 
uma vez que a história do Compartilhamento de 
Vídeo é apenas uma pequena parte da história maior 
do vídeo, você encontrará essa informação mais tarde, 
neste capítulo.

O Que Você Precisa SaberO Que Você Precisa Saber

A coisa mais importante que você precisa saber é que 
é só fazer! Você tem que começar em algum momento, 
e a maneira mais fácil de fazer isso é reunir todos os 
vídeos que você tem e começar a colocá-los no You-
Tube. É realmente mais simples do que você pensa. 
Confi gure sua conta (é gratuito), selecione Enviar 
Vídeo, siga as instruções, e está feito. (Para obter mais 
informações sobre como criar seu próprio vídeo, veja 
o Capítulo 13, Fique Atento aos Vlogs (Criação de Vídeo).)

Vá ao site do YouTube e digite “the guitar” ou acesse 
www.TheSocialMediaBible.com para clicar no link da 
seção relativa ao capítulo.

Os exemplos são a melhor forma de explicar por 
que fazer upload de vídeos em um site de comparti-
lhamento de vídeo pode lhe dar uma taxa de retorno 
tão grande sobre o seu tempo investido. Particular-
mente, os três vídeos discutidos neste capítulo têm 
sido extremamente bem-sucedidos para os proprie-
tários. Um deles é um vídeo pessoal, enquanto os 
outros dois estão relacionados a negócios. Lembre-se, 
não há garantia de que você vá ter o mesmo sucesso, 
mas quem sabe?

O primeiro exemplo é um dos primeiros e mais 
populares vídeos do YouTube chamado “Guitar” (www.
youtube.com/watch?v=QjA5faZF1A8; veja na Figura 
14.2). Esse vídeo da música Canon, de Pachelbel, toca-
da em uma guitarra elétrica, foi criado por um rapaz 
da Coreia, de 23 anos de  idade, chamado Jeong-Hyun 
Lim, que gravou, ele mesmo, seu vídeo em seu quarto, 
em seu espelho. O vídeo Guitar teve mais de 54 milhões 
de visua lizações até o momento – simplesmente por-
que é divertido. 

Outro exemplo de como um vídeo caseiro posta-
do pode se tornar popular vem do comediante Judson 
Laipply, que publicou um trecho de seis minutos de 
sua peça de comédia, que chamou de “A Evolução da 
Dança” (The Evolution of Dance), no YouTube (www.
youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg; veja na Figu-
ra 14.3). Até agora, esse vídeo teve mais de 109 milhões 

FIGURA 14.2 Vídeo “The Guitar”, no YouTube. 

FIGURA 14.3 The Evolution of Dance (“A Evolução da 
Dança”), no YouTube

de visualizações – e foi o detentor do recorde de vídeo 
mais visto no YouTube até recentemente, quando um 
vídeo de uma banda de música o superou.

Imagine ter que investir nada mais do que 10 
minutos do seu tempo fazendo o upload de um vídeo 
que você já tinha a fi m de obter 93 milhões de pessoas 
vendo seu comercial de seis minutos. Já que isso não 
acontece frequentemente, há uma audiência para 
uma variedade de trabalhos. Que tal isso como forma 
de um ROI extraordinário?

Vá ao site do YouTube e digite “The Evolution of 
Dance” ou acesse o www.TheSocialMediaBible.com, 
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mais de marketing, simplesmente fui surpreendido 
com as empresas realmente pensando em maneiras 
inteligentes de usar o YouTube. E o “Vai triturar?” é 
também um dos meus exemplos favoritos. 

Eu deveria imputar a eles, é claro, mas eu li num 
artigo que as vendas deles realmente cresceram 300%, 
como resultado da sua presença no YouTube...

Isto vem de um esforço de marketing que essencial-
mente não lhes custou nada: criaram um canal no 
YouTube, nenhum custo; ajeitaram um cara na câme-
ra com um liquidifi cador (eles fazem liquidifi cadores, 
de modo que não deve ser tão caro para eles), e tritu-
ram algumas coisas legais. E eles foram espertos o su-
fi ciente para triturar coisas que estavam meio que no 
topo das notícias. Assim, o novo iPhone saiu e eles 
compraram um no primeiro dia e trituraram. E, é 
claro, as pessoas estão procurando vídeos do iPhone e 
coisas do tipo, e apenas a controvérsia de destruir algo 
que é tão procurado, em um liquidifi cador, é algo que 
se traduz em uma série de exibições de vídeo...

Aí está essa tremenda ferramenta de marketing no 
YouTube, e para uma empresa como a Blendtec. O 
interessante é que eu li um post de blog, há alguns 
meses, de um cara bem conhecido no Vale do Silício, 
que disse: “Eu vejo um futuro onde o seu marketing 
pode se tornar um centro de lucro”. E se você consi-
derar o “Vai triturar?” é um exemplo perfeito. Então, 
o marketing deles está claramente impulsionando as 
vendas, mas eles também estão fornecendo conteú-
do original.

Então, eles certamente são bem-vindos a se juntar 
ao nosso programa de parceria, e se estiverem confor-
táveis com outros anúncios rodando com seus vídeos, 
podem realmente ganhar dinheiro com esses anún-
cios. Assim, é um tipo de situação interessante ali...

Sabe, um dos meus exemplos favoritos é de um jo-
vem rapaz chamado Lucas que faz um personagem no 
YouTube chamado “Fred”. Lucas tem aproximada-
mente 15 anos, eu acho, e encarna esse personagem 
chamado “Fred”, que tem seis anos de idade, e a brin-
cadeira é que ele tem seis anos de idade com proble-
mas de gerenciamento de raiva. 

É como uma dessas coisas que são realmente feitas 
para crianças – como vários dos fi lmes da Pixar, por 
exemplo – mas também é engraçado para os adultos. É 

uma coisa meio bizarra, e você pode vê-lo no YouTube.
com/Fred; e ele realmente decolou como um foguete.

Acho que é, atualmente, o canal de crescimento 
mais rápido na história do YouTube.

E Fred é um parceiro, então nós trafegamos anún-
cios em seus vídeos e compartilhamos a maior parte 
da receita publicitária com ele. Ele está em um ponto 
onde ele vai postar um vídeo e, em questão de dias, 
aquele vídeo terá tido pelo menos 3 milhões de visua-
lizações, eu garanto... Às vezes alcança de 8 a 10 mi-
lhões! Então, isso é aproximadamente um vídeo a 
cada semana, às vezes mais. Existem programas de TV 
a cabo, mesmo produtores de redes de televisão, que 
morreriam por esses números. E acho que foi o fi nal 
da temporada de American Idol que teve 35 milhões de 
espectadores...

Absolutamente uma proeza, impressionante, e se 
você olhar para alguém como Fred, que envia um  vídeo 
e recebe 3 milhões de visualizações no mínimo, tudo o 
que ele tem que fazer é publicar 10 vídeos e ele terá o 
número de audiência do American Idol. Mas não se es-
queça que as pessoas estão constantemente assistindo 
a esses outros vídeos, também. É realmente uma coisa 
poderosa, e não vou entrar em detalhes dessa parceria, 
mas ele está ganhando um dinheiro decente fora do 
YouTube, substancial... e ele está, naturalmente, sendo 
abordado por todos os tipos de marcas, porque ele, de 
certa forma, atingiu o público pré-adolescente.
Para ouvir ou ler, na íntegra, a Conversa Executiva com 
George Strompolos, acesse www.TheSociaIMediaBible.com.

youtube “Fred Frigglehorn”
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em temas como política, tecnologia ou questões médi-
cas. Você pode ler mensagens sobre tratamentos con-
tra o câncer e os efeitos da quimioterapia. Você pode 
enviar ou ler atualizações, apresentadas passo a passo, 
de uma conferência que acontece no momento em 
que você está lendo. O uso de microblog permite que 
seus amigos saibam onde você está e o que está fazen-
do e que você diga a eles coisas como: “Estou na esqui-
na da Rua 24 com a Camelback Road. Alguém quer 
me encontrar para jantar?”. Com as conversas globali-
zadas, praticamente em tempo real, feitas de mini para 
mini; com o envio de mensagens instantâneas (pelos 
IMs – Mensageiros Instantâneos – Instant Messaging), 
de muitos para muitos; com a comunicação bidirecional 
sendo enviada e recebida de qualquer computador, 
BlackBerry, PDA ou telefone celular – o uso do micro-
blog é o ápice da comunicação nos dois sentidos da 
mídia social. Como exemplo, uma recente conferên-
cia apresentou o músico, comerciante da comunida-
de e participante da famosa estória do One Red Paper 
Clip, Jody Gnant (cuja Entrevista Executiva pode ser 
ouvida em www.TheSocialMediaBible.com, no origi-
nal em inglês). Jody disse ao público que, no caminho 
para a apresentação, precisou de informações para 
encontrar o local. Dentro de instantes, havia 15 pes-
soas enviando microblogs ajudando, indicando a dire-
ção com “vire aqui, vire ali”. Essa é uma rede poderosa, 
ou, como Twitter atesta: “Uma comunidade global de 
amigos e estranhos respondendo a uma pergunta sim-
ples: o que você está fazendo?”

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

O uso de microblogs começou com o advento da web
 log, ou blog. Depois de algum tempo escrevendo lon-
gas e detalhadas narrações, as pessoas começaram a 

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

O autor americano, Mark Twain, certa vez parafraseou 
o famoso comentário do matemático francês, Blaise 
Pascal, dizendo: “Se eu tivesse mais tempo, teria escri-
to uma carta mais curta”(N1). A limitação de caracteres 
quando se escreve um microblog obriga a comunicar-
mo-nos de uma forma mais sucinta. Nossas mensagens 
de texto são escritas de modo completamente diferen-
te dos nossos e-mails. E é por isso que elas são lidas. 

Se ao menos Pascal ou Twain tivessem escrito du -
rante o alvorecer dos microblogs... O valor dessa ten-
dência, cada vez mais predominante, reside em sua 
portabilidade, rapidez e facilidade de uso. É simples 
postar um microblog para seus amigos, familiares, 
colegas e clientes, atuais e potenciais. Sua ideia inteira 
deve ser transmitida em 140 caracteres ou menos!

Fazer um microblog é postar mensagens de texto 
e algo mais. Pode ser tão fácil quanto enviar uma men-
sagem de texto do seu celular para um seleto grupo 
de amigos. Qualquer um pode postar em microblog 
quantas vezes quiser e pode, imediatamente, ler as 
mensagens de outros blogueiros com ideias em co -
mum. Usar o microblog permite enviar mensagens, 
áudio, vídeo e até mesmo arquivos anexados; os usuá-
rios conseguem fazer amigos; orientar-se quanto a iti-
nerários; dar e receber conselhos; criticar livros, 
restaurantes e fi lmes; obter notícias de última hora; 
identifi car, pesquisar e comprar produtos e serviços; 
atualizar e informar os clientes; enviar novidades e 
avisos de eventos e calendários e muito mais. Ou – no 
caso particular de A Bíblia da Mídia Social –, obter 
aconselhamento sobre os capítulos, o design, o con-
teúdo, as entrevistas e o suporte técnico do livro. 

Os microblogs fazem com que os participantes 
criem pequenas comunidades fechadas, centradas 
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A Microesfera Não A Microesfera Não 
É Totalmente BoaÉ Totalmente Boa

Trivial Pursuit Trivial Pursuit 

A crítica mais comum ao uso dos microblog é a nature-
za trivial de muitos posts (veja Figura 15.2). Muitas 
pessoas que fazem uso da Internet realmente não se 
importam se alguém está prestes a jantar ou esperando 
para embarcar num avião. A facilidade de uso e a falta 
de custo incentivam as pessoas a se tornarem maníacas 
por escrever tweets, e as pessoas tendem a perder o 
senso de responsabilidade por escreverem tweets con-
tinuamente sobre as ocorrências mais comuns do 
cotidiano. Quando você está seguindo 500, 1.000 ou 
5.000 twitteiros – assim como recebendo mensagens 
de texto de celulares, correios de voz (de casa, do escri-
tório e do celular), agregadores de notícias, correio 
convencional, lixo eletrônico e spams – isso pode criar 

uma sobrecarga de mídia social. Algumas pessoas que 
prosperam na mídia social são tão fanáticas que, essen-
cialmente, se sobrecarregam com muitas informações. 
Elas as recebem com um fl uxo tal de constante ruído 
que se tornou quase impossível entrar em contato ou 
se comunicar com elas. Suas caixas de e-mail estão 
cheias e não vão aceitar mais nenhuma mensagem; a 
mensagem no telefone celular pede “favor não deixar 
recados porque eu não ouço mais” (e a caixa postal 
está cheia, de qualquer maneira); e elas não respon-
dem mais aos seus tweets.

Em 16 de março de 2007, o Wall Street Journal 
afi rmou: “Estes serviços de redes sociais provocam 
sen timentos contraditórios nos experimentados em 
tecnologia, que foram os primeiros a adotá-los. Os fãs 
dizem que são uma boa maneira de manter contato 
com amigos ocupados. Mas alguns usuários estão 
começando a se sentir conectados “demais”, enquan-
to enfrentam mensagens em horas incomuns, contas 
de telefone celular mais altas e a necessidade de dizer 

FIGURA 15.2 Tweets do Twitter
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cia não se reverter, Fail Whales de todos os tipos vão apa-
recer em mais e mais tecnologias da mídia social.

Um bom exemplo é o Pownce. O Pownce é seme-
lhante ao Twitter, sem uma vantagem competitiva real-
mente distinta. As pessoas no mundo da mídia social 
sabiam que ele também não tinha um modelo de 
negócio sustentável. O Pownce não colocava publici-
dade indesejada em suas mensagens e não oferecia o 
modelo de receita de emergência da indústria, produ-
tos freemium que poderiam ser comprados em adição a 
todos os serviços gratuitos que o Pownce oferecia. 
Como resultado, o Pownce e sua baleia viraram de 
barriga para cima.

Durante a redação deste livro, Leah Culver, cofun-
dadora do Pownce, conversou com os autores de A 
Bíblia da Mídia Social sobre sua empresa, seus serviços 
e seu modelo de negócio. Então, sem advertências, 
em 15 de dezembro de 2008, eles receberam um 
e-mail informando que estavam sendo desligados. Iro-
nicamente, Leah Culver estava na capa da MIT Techno-
logy Review de julho de 2008, em que aparecia soprando 
uma bolha de chiclete enorme prestes a estourar, 
acompanhada pela chamada: “A próxima bolha”. A 
foto interna a mostrava com a bolha estourada.

Para ouvir a entrevista de Leah Culver, acesse www.
TheSocialMediaBible.com. A entrevista continua no 

site para mostrar a vulnerabilidade dessa nova indús-
tria. Mais histórias como a do Pownce vão ocorrer 
conforme a indústria amadureça.

Qual o Nível de Segurança dos Qual o Nível de Segurança dos 
Seus Tweets?Seus Tweets?

Em 7 de abril de 2007, o bem conhecido pesquisador, 
escritor e palestrante sobre segurança, Nitesh Dhan-
jani, criou o primeiro problema de segurança do 
 Twitter. Nitesh usou o SMS e o FakeMyText.com para 
enviar mensagens (posts) falsas para os tele fones 
ce lulares das pessoas. Felizmente, os  únicos celulares 
para os quais foi capaz de enviá-las foram aqueles 
cujo número ele já sabia. Para combater essa fragili-
dade, o Twitter lançou um sistema de PIN para auten-
ticar mensagens ori ginadas por SMS. Desde então, 
tanto o Twitter quanto o Jott tomaram medidas para 
evitar que esse lapso de segurança voltasse a aconte-
cer. Você pode ler o artigo de Dhanjani, “Twitter 
e Jott vulne ráveis à falsifi cação (spoofi ng) de SMS e 
do ID do Emissor da Chamada”, acessando www.
oreillynet.com/onlamp/blog/2007/04/twitter_and_ 
jott_vulnerable_to.html ou indo ao www.TheSocial
Media Bible.com, no original em inglês, para simples-
mente clicar no link.

FIGURA 15.4 Leah Culver, 
cofundadora, Pownce

FIGURA 15.5 
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Ao Vivo de Qualquer Lugar – Ao Vivo de Qualquer Lugar – 
É o LivecastÉ o Livecast

de clientes, atuais e potenciais, aos colegas de trabalho 
e aos fãs. Na categoria de vídeo/televisão, o capítulo 
aborda como você pode criar seu próprio programa 
de televisão e transmiti-lo de graça.

Rádio na Internet (Rádio na Internet (Internet RadioInternet Radio) ) 

O tecnólogo e autor de oito livros – incluindo Explo-
ring The Internet e A World’s Fair –, Carl Malamud, foi o 
pioneiro em rádios na Web em 1993. A cada semana, 
Malamud entrevistava um diferente especialista em 
computadores, durante o que chamou de “o primeiro 
talk show de rádio no computador”. O programa não 
era transmitido ao vivo, realmente, sendo pré-gravado 
e distribuído, um a um, para seus ouvintes, que, então, 
tinham que fazer o download e executar cada arquivo 
de áudio (uma versão inicial do uso de podcast). 
Malamud rompeu uma barreira importante, contudo, 
ao introduzir o conceito de rádio na Internet.

Os primeiros grupos que, de fato, transmitiram 
áudio ao vivo pela Internet foram os das estações de 
rádio comerciais existentes, que já produziam conteú-
dos de áudio. A travessia que realizaram era óbvia e 
natural; tudo o que as estações precisavam fazer era 
pegar o conteúdo que já transmitiam pelas frequências 
AM/FM das rádios e transmiti-lo pela Internet. A WXYC, 
89,3 FM de Chapel Hill, Carolina do Norte, tornou-se a 
primeira estação de rádio comercial a transmitir pela 
Internet (o que não signifi ca transmissão sem fi os), em 
7 de novembro de 1994. No mesmo dia, a WREK – 91,1 
FM de Atlanta –, também transmitiu seu primeiro pro-
grama de rádio pela Internet; ao contrário da WXYC, 
porém, a WREK não anunciaria o que estava fazendo 
até mais tarde. A WXYC começara a testar suas trans-
missões três meses antes, em agosto daquele ano.

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?
Independentemente de chamá-lo de web rádio, net 
rádio, rádio em streaming, e-rádio, talk radio, rádio da Inter-
net, livecast, lifecast, webcast, webconferência ou webinários, 
a transmissão online de informações tem tudo a ver 
com criar conteúdo ao vivo e usar a Internet para dis-
tribuí-lo (ou fazer stream(N1)). Todos esses termos se 
referem ao processo de produzir seu próprio conteú-
do ativo e, então, distribuí-lo ao vivo, pela Internet. 
Você realmente pode criar seu próprio programa de 
rádio ou de televisão, que custará apenas o que exigi-
rem suas despesas de produção. Você é o anfi trião, o 
gerente de produção e o artista. Você pode falar sobre 
quase qualquer coisa que desejar. Você pode transmi-
tir seu show todo dia, toda semana, ou apenas quando 
quiser. Você pode colocar uma apresentação ao vivo, 
realizar um treinamento, apresentar um novo produ-
to ou serviço, criar um programa de manutenção 
preventiva para seus clientes, ou apenas conversar 
com um convidado especial sobre o que há de novo 
no seu segmento de mercado. É fácil de fazer, é um 
meio poderoso e não há nenhum custo.

Pense nisto por um minuto: pela primeira vez na 
história, você pode realmente produzir seu próprio 
programa de rádio ou de televisão e distribuí-lo a 
todos, no mundo todo – ao vivo –, e de graça!

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Tal como acontece com os outros tipos de criação em 
rich media discutidos neste livro, os livecasts caem em 
duas grandes categorias: áudio (rádio) e vídeo (televi-
são). Este capítulo aborda como você pode criar seu 
próprio programa de rádio e transmiti-lo à sua base 
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Ele atraiu muito a atenção da mídia quando anunciou 
que usaria sua webcam 24 horas por dia, sete dias por 
semana e transmitir sua vida – sem parar. A entrevista 
de Justin para a jornalista Ann Curry, no NBC Today 
Show, fez com que ganhasse atenção nacional, em 
abril de 2007.

O crédito pelo hardware do computador de Kan 
vai para Kyle Vogt, um dos quatro fundadores do 
Justin.tv. Vogt criou o sistema de computador para 
stream ing de vídeo portátil ao vivo que Justin usou 
para transmitir. Ele lembra: 

Eu me mudei para São Francisco para estar mais 
perto do resto da equipe. Quero dizer, realmente 
perto. Nós quatro vivíamos e trabalhávamos em 
um pequeno apartamento de dois quartos. Passei 
o tempo me tornando um especialista em pro-
gramação de soquetes de Linux, rede de dados 
de telefonia celular e protocolos de dados em 
tempo real. Quatro modems de dados em curta 
proximidade simplesmente não funcionam bem 
em conjunto, de modo que a perda de pacotes 
chegava a 50%. Lutei com esses modems por se-
manas, mas fi nalmente conduzi a luta para um 
uplink único de vídeo, de 1,2 Mbit/s. A nova câ-
mera emergiu de uma pilha de peças do Radio 
Shack, das entranhas de computador e de telefo-
nes celulares mutilados que haviam se acumulado 
sobre a mesa bagunçada. Ele utiliza milhares de 
linhas de código Python, um protocolo de tempo 
real personalizado, balanceamento de leitor de 
conexão e vários outros programas da moda.

Apresentando Justine Ezarik: Em 29 de maio de 2007, 
a designer Justine Ezarik se tornou o segundo livecas-
ter no Justin.tv, com um livecast transmitido de Pitts-
burgh, Pensilvânia, intitulado iJustine.tv. Justine 
mudou o formato um pouco apontando a webcam 
para si mesma, ao invés de usar a abordagem do pon-
to de vista do anfi trião, usado no passado. Outra gran-
de diferença entre Justine e Justin é que ela gastou 
muito mais tempo interagindo com seus telespectado-
res. Enquanto Justin era mais “isso é o que eu estou 
vendo”, Justine era “aqui estou eu, interaja comigo”. 
Justine conversava mais por meio dos bate-papos de 

FIGURA 16.1 Justin.tv 

FIGURA 16.2 Justin.tv

FIGURA 16.3 Justine.tv
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ar (cabo), quanto fornecem o seu conteúdo em uma 
visualização pré-gravada, sob demanda.

Webinário: a palavra webinário(N5) vem da combinação 
ou concatenação das palavras web e seminário, e é outra 
forma de webcast de um para muitos. Muito parecido 
com seminário ao vivo e em terra fi rme, com um apre-
sentador e uma plateia, um webinário geralmente 
implica uma comunicação de uma via (ocasionalmen-
te, de duas vias). Conversas em texto são frequente-
mente parte da web conferência; isso permite que a 
audiência se comunique, faça perguntas e interaja 
com o apresentador em tempo real. A parte em áudio 
do webinário pode ser tecnicamente obtida por uma 
chamada em conferência, pela qual o apresentador se 
dirige ao público por um alto-falante, enquanto apre-
senta informações visuais via Internet.

A última palavra em software para webinário uti-
liza VoIP, ou Voz sobre Protocolo de Internet (como 
o serviço telefônico norte-americano Vonage), que 
permite que a conversa bidirecional de áudio seja 
também transmitida pela Internet. Isso elimina a 
necessidade da chamada telefônica em conferência, 
e permite que o software capture as duas atividades 
que estão ocorrendo na tela (o vídeo e as conversas 
de áudio). A captura completa do webinário está 
apta a ser distribuída e executada novamente em 
uma data futura.

Videoblog Videoblog 

O vídeoblog é o mesmo que o blog convencional, 
exceto que ele usa vídeos curtos e pré-gravados, além 
de texto para transmitir suas mensagens (veja o Capí-
tulo 8, O Onipresente Blog, para extensos detalhes e 
explicações sobre a origem e o uso de vídeoblogs).

Ustream.tv Ustream.tv 

O Ustream.tv é uma plataforma pública que concede 
a alguém a oportunidade de fazer lifecasts por meio 
de streaming de vídeo ao vivo, gratuitamente. Foi fun-
dado em março de 2007 e tem atualmente mais de 
320.000 usuários registrados, que geram mais de 
350.000 horas de conteúdo de vídeo ao vivo por mês. 
O site Ustream recebe mais de 10 milhões de visi tantes 
únicos por mês e obteve US$ 11,1 milhões em fi nan-
ciamento para o desenvolvimento de novos produtos.

O Ustream também ganhou alguns elogios por 
sua utilidade durante a nossa recente campanha polí-
tica. Ao fazer campanha para a eleição presidencial de 
2008 nos EUA, o ex-senador e candidato presidencial, 
Mike Gravel, se tornou o primeiro candidato a trans-
mitir um debate usando o Ustream.tv. O site permitiu 
que Gravel abrangesse um maior número de pergun-
tas políticas dos eleitores, em tempo real.

Jody Gnant: Cantora, Compositora, Jody Gnant: Cantora, Compositora, 
Livecaster e Profissional de Marketing Livecaster e Profissional de Marketing 
de Comunidadesde Comunidades

Jody Gnant estava andando pela calçada em direção a 
uma cafeteria para uma entrevista. Ela estava carre-
gando seu laptop; mas não da forma como outros 
carregam os respectivos laptops. Ela o abrira, de fren-
te para si, e parecia estar digitando. Descobriu-se que 
ela não estava agindo como uma nerd, mas, em vez 
disso, ela era uma profi ssional de marketing realmente 
astuta, fazendo algo chamado lifecasting.

Jody apresentou-se, ajeitou o laptop sobre a mesa 
de café, e explicou exatamente o que ela estava fazen-
do – que o encontro e a conversa estavam sendo trans-
mitidos ao vivo através da Internet para todo o mundo. 

FIGURA 16.4 Jody Gnant
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ambiente virtual ou simulado. Então, em 1968, o pio-
neiro da Internet Ivan Sutherland  desenvolveu a pri-
meira realidade virtual baseada em computador. 
Quase duas décadas depois, em 1984, um projeto da 
NASA colocou três mentes incríveis juntas: Jaron 
Lanier, Dr. Thomas Furness e Dr. Sam Wise. Esses três 
homens trouxeram melhorias signifi cativas ao mundo 
virtual e a seus  estímulos sensoriais, mesmo estando 
distantes geografi camente e trabalhando em áreas 
que exigiam muito. Lanier, um pesquisador da Atari 
Labs, tornou-se o CEO da VPL Research (primeira 
realidade virtual [RV] com pessoas múltiplas e os pri-
meiros produtos comerciais de realidade virtual) e 
melhorou imensamente os então volumosos óculos 
de RV; Furness criou um elegante ambiente de RV, 
enquanto trabalhava na Base Aérea de Wright-Patter-
son, em Mansfi eld, Ohio. Ele e uma equipe de 16 
doutorados desenvolveram um sistema de reação em 
cabine fechada, no qual o interior da cabine do piloto 
de avião de guerra, F-15, foi pintado de preto liso e os 
pilotos guiaram seus aviões por meio de telas de tele-
visão que mostravam uma representação virtual do 
mundo real em volta deles. Wise foi diretor de lesões 
na medula espinhal do Hospital Administrativo de 
Veteranos de Palo Alto (Palo Alto Veterans Administra-
tion Hospital), quando desenvolveu a luva sensorial 
que, mais tarde, se tornou a luva de dados da Mattel.

Entre 1980 e 1990, um dos autores, Lon Safko, traba-
lhou de forma independente em seu próprio  sistema 
de ambiente virtual, disponível comercialmente, cha-
mado SoftVoice (mais tarde, renomeado para SenSei, 
quando migrou do Apple II para a plataforma Macin-
tosh, em 1986). Enquanto o sistema de Linier, Furness 
e Wise foi destinado aos pilotos dos F-15 e aos astro-

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Toda vez que você puder se tornar parte de uma “rede 
confi ável com mais de um milhão de pessoas”, você 
não vai querer fazer parte disso, especialmente se você 
tiver interesses semelhantes? 

Em uma entrevista, o CEO da Linden Labs, Mark 
Kingdon, afi rmou que o Second Life – o mundo vir-
tual 3-D criado pela Linden Research Inc. –, recebe 
mais de 1,2 milhão de inscrições a cada 30 dias, com 
mais de dois bilhões de itens criados pelos usuários, 
armazenados nos servidores da Linden. Isso soa como 
defi nitivo em redes confi áveis e conteúdo gerado pelo usuá-
rio. O Second Life é apenas um dos muitos mundos 
ou ambientes virtuais tridimensionais, parecidos com 
jogos, mas é o maior dos mundos virtuais, sem ser 
baseado em jogo. E, de acordo com Mark, no momen-
to em que o Google, e seus muitos recursos, cria o 
Lively, seu próprio ambiente virtual, ele está “validan-
do o mercado do mundo virtual”. Quando grandes 
empresas estão inventando nesse tipo de ambiente 
social deve haver uma razão.

Além de uma maneira divertida de passar o tempo, 
os mundos virtuais lhe dão a oportunidade de navegar 
em novos e inexplorados domínios, visualizar e partici-
par de comunidades imaginárias e fazer negócios em 
um mercado virtual, com clientes e colegas reais. Com 
empresas como IBM, Coldwell Banker, Dell, Armani, 
Ben & Jerry’s, BMW, CISCO, Coca-Cola e Domino’s 
Pizza fazendo negócios no Second Life, provavelmen-
te há uma boa razão para você estar lá também.

De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Os mundos virtuais começaram com simuladores, que 
eram representações gráfi cas tridimensionais de um 
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FIGURA 17.2 O Sistema Operacional SenSei, 1992 FIGURA 17.3 O Sistema Operacional SenSei, 1994

FIGURA 17.4 O Sistema Operacional “Bob”, da Microsoft, 1995
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ro  mance de Neal Stephenson, “Snow Crash”, ins-
pirou Philip para criar o Second Life (apesar de Rose-
dale afi rmar que tinha elaborado o conceito antes de 
ler o livro).

Rosedale resolveu desenvolver um sistema de RV 
que permitisse que seus usuários fi cassem totalmente 
imersos em uma experiência de mundo virtual de 360 
graus. Ele produziu o Rig – um sistema grande, lento, 
caro e difícil de usar. No entanto, o Rig fi nalmente 
evoluiu para o software de Internet Linden World, 
que foi projetado para permitir que seus usuários 
jogassem e se socializassem com outros usuários em 
um ambiente 3D online. O Linden World então cres-
ceu e tornou-se, hoje, a experiência de software do 
Second Life (SL).

A chave para o sucesso do SL veio enquanto Rose-
dale observava os participantes na reunião de investi-
dores gravitando em torno da natureza social, 
colaborativa e criativa do Second Life. Isso fez com 
que ele visse a importância de concentrar-se mais 
intensamente no conteúdo gerado pelo usuá rio e nos 
aspectos de rede social do seu projeto – os aspectos 
exatos que tornaram o Second Life um sucesso.

O Second Life foi lançado em 23 de junho de 
2003, seguido de perto pela inauguração de um mun-
do virtual 3D destinado ao público mais jovem, o Teen 
Second Life. Enquanto o Second Life atende aos 
membros acima da idade de 18 anos, o Teen Second 
Life é restrito a membros entre 13 e 18 anos. Sendo a 
segurança online da criança tão importante, as restri-
ções de idade são acompanhadas de perto.

O Que Você Precisa SaberO Que Você Precisa Saber

Um mundo virtual, ou ambiente virtual, é geralmen-
te um ambiente simulado baseado na Internet, habi-
tado por avatares ou representações gráfi cas de seus 
usuários interativos. Um avatar pode ser represen-
tado textualmente, por uma fotografi a, logomarca, 
imagem ou uma pessoa, animal ou objeto, como 
um desenho animado em três dimensões. Embora 
nem todos os mundos virtuais sejam tridimensionais, 
muitos começaram como fóruns, blogs e salas de 
bate-papo nos quais comunidades e redes confi áveis 
foram criadas.

A Figura 17.8 mostra exemplos de dois avatares 
utilizados no Second Life – os de Mark Kingdon, CEO 
da Linden Labs, criadores do Second Life, e um dos 

autores. A foto de Mark está à esquerda; seu avatar 
está à direita do autor.

A Figura 17.9 mostra exemplos de tipos de avata-
res de blogs.

Os mundos virtuais são frequentemente confundi-
dos com jogos com usuário imerso, em que os jogadores 
navegam seus caminhos pela simulação de um ambien-
te, tiro, luta, e interagem com avatares de outros jogado-
res (que são controlados por humanos ou pelo próprio 
jogo) com o objetivo de ganhar ou superar um desa-
fi o pré-determinado. Embora os mundos virtuais pos-
sam parecer semelhantes e serem inspirados por esses 
tipos de jogos, são projetados para servir a um propó-

FIGURA 17.9 CNN no Second Life 

FIGURA 17.8 Avatares de Kingdon e Safko
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Jogando com o Sistema: Jogando com o Sistema: 
Jogos VirtuaisJogos Virtuais

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Jogar online é mais um daqueles fenômenos da Inter-
net que se mantêm ganhando popularidade. Muitas 
das redes confi áveis das comunidades dos MMORPG, 
ou Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, 
estão na casa dos milhões. Na verdade, a Blizzard 
Entertainment, criadora do World of Warcraft (WoW), 
anunciou recentemente que o jo go MMORPG World 
of Warcraft, “partindo de  outubro de 2008, é jogado 
por mais de 11 milhões de pessoas espalhadas pelo 
mundo. O World of Warcraft atingiu também novos 
marcos de assinantes regionais, com mais de 2 milhões 
de jogadores na América do Norte, mais de 1,5 milhão 
de jo gadores na Europa e mais de 3,5 milhões de 
jo gadores na China”. O desenvolvedor do Ultima 
Online (a empresa que criou uma grande quantidade 
de MMORPGs), Richard Garriott, pioneiramente, 
cu nhou o termo MMORPG em 1997. WoW: www.bliz
 zard.com/us/press/081028.html.

A contar de janeiro de 2009, o Xbox Live tinha 
mais de 17 milhões de inscritos: www.latimesblogs.lati
mes.com/technology/2009/01/microsoft-xbox.
html, e mesmo Barack Obama comprou publicidade 
no jogo de corrida online Burnout Paradise, durante 
sua campanha: www.gamepolitics.com/2008/10/09/
reportobama-ads-burnout-paradise.

Muitas pessoas tendem a ver os videogames online 
como uma atividade sem valor comercial – um desper-
dício de tempo do qual somente ado lescentes partici-
pam. No entanto, em qualquer momento em que se 
tenha 50.000 a 8 milhões de pessoas no mesmo lugar, 
com os mesmos interesses e em uma rede confi ável, 
uma oportunidade de negócios existe. Na verdade, 
apenas 25% dos jogadores online são adolescentes; o 
jogador de MMORPG mediano tem aproximadamen-

te 26 anos. 50% são empregados em tempo integral, 
36% são casados e 22% têm fi lhos. Eles incluem estu-
dantes de ensino médio e universitários, profi ssionais, 
donas de casa e aposentados.

Em média, gastam 22 horas por semana dis-
putando esses jogos, e não há correlação entre esse 
tempo e a idade. 60% de todos os jogadores afi rmam 
que têm jogado por 10 horas contínuas em um 
momento ou outro. 80% dos jogadores de MMORPG 
jogam regularmente com alguém que conhecem na 
vida real, como um namorado, membro da família ou 
amigo. Na verdade, os MMORPGs proporcionam 
ambientes altamente sociais, onde novos relaciona-
mentos são forjados e as relações existentes são refor-
çadas. Muitos jogadores relatam sentir fortes emoções 
durante o jogo, e uma recente estatística acadêmica 
mostrou que 8,7% dos jogadores do sexo masculino e 
23,2% do feminino se casaram online. O jogador 
MMORPG mediano defi nitivamente não é mediano.

(Para obter mais informações sobre jogos online, 
não deixe de ler também o Capítulo 17, Mundos Vir-
tuais – Impacto Real.)

O Que Você Precisa SaberO Que Você Precisa Saber

Um MMORPG é um gênero de jogos de computa-
dor/Internet, no qual grandes quantidades de joga-
dores interagem uns com os outros em um mundo 
virtual por meio da Internet. Em um MMORPG, os 
jogadores assumem o papel de um personagem fi ctí-
cio, geralmente em um mundo de fantasia. Esse jogo 
em primeira pessoa permite que o participante con-
trole as ações de seu ou sua personagem em um mun-
do virtual em andamento – normalmente hospedado 
na editora do jogo – que continua a existir e evoluir. 
As receitas mundiais para esses tipos de jogos ultrapas-
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é uma estrutura de mundo virtual tridimensional, de 
imersão total, com interpretação de personagens. Esse 
tipo de jogo remonta ao início dos anos 1990, quando 
o mais antigo jogo online, chamado Maze-War ou o 
Maze, que era muito parecido com o antigo PacMan, 
no qual o jogador manobrava através de um labirinto, 
enquanto era perseguido por objetos que iriam lhe 
causar dano, começou na década de 1970 (novamen-
te, veja o Capítulo 17, Mundos Virtuais – Impacto Real, 
para mais informações). Em 1984, Islands of Kesmai 
foi lançado: “uma interface para jogos, bidimensional, 
de multijogadores, semigráfi ca, que se movimen tava 
com rodadas baseadas em turnos, em que os jogado-
res se moviam em uma grade quadriculada, utilizando 
comandos curtos e pressionando teclas para encon-
trar itens pelo chão da masmorra”.

O primeiro jogo multiplayer totalmente gráfi co, 
Neverwinter Nights, um role-playing game (RPG) que 
se passa em um enorme mundo de fantasia medieval 
de Dungeons and Dragons, chegou à Internet em 
1991 e recebeu a promoção do então presidente da 

FIGURA 18.2 IOKesmai 

America Online (AOL), Steve Chase (Figura 18.3). 
Em seguida, surgiram os MMORPGs da Sierra Net-
work, o primeiro sistema de jogos online multiplayer, 
que se tornaram populares no começo da década de 
1990, como The Shadow of Yserbius (lançado em 
1992), The Fates of Twinion (1993), e The Ruins of 
Cawdor (1995).

Isso levou a National Science Foundation Net -
work (NSFNET), a maior parte do backbone da In -
ternet no início dos anos 1990s até 1995, a  remover 
suas res trições sobre a Internet. Essa fl exibilização 
das regras permitiu que os desenvolvedores crias -
sem títulos mais maciçamente jogados como o Meri-
dian 59 – típico jogo tridimensional em primeira 
pessoa. Então, em 1996, a empresa com sede na 
Coreia, Origin Systems, lançou Nexux: The Kingdon 
of The  Winds, em um MMORPG do tipo pague para 
jogar. Em setembro, a empresa lançou o Ultima Onli-
ne (UO), um jogo semelhante ao D&D, em que havia 
terras para explorar, casas para projetar e construir, 
missões para completar, tesouros raros para caçar, 
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O Maior MMORPG: World of WarcraftO Maior MMORPG: World of Warcraft

World of Warcraft – vulgarmente conhecido como 
WoW – foi projetado por Rob Pardo, Jeff Kaplan e 
Tom Chilton, desenvolvido pela Blizzard Entertain-
ment, publicado pela Vivendi Universal e lançado em 
23 de novembro de 2004. WoW, considerado um 
MMORPG de fantasia, é o quarto jogo lançado pela 
Blizzard (o primeiro foi Warcraft: Orcs & Humans, 
em 1994). World of Warcraft difere de outros MMOR-
PGs em muitos aspectos. Os jogadores completam 
missões e experimentam o mundo em seu próprio 
ritmo, sejam poucas horas aqui e ali, ou semanas intei-
ras de uma vez. Além disso, seu sistema de missões 
oferece uma enorme variedade de missões cativantes 
com elementos da estória, eventos dinâmicos e siste-
mas de recompensas fl exíveis. O World of Warcraft 
também possui um estilo mais rápido de jogo, com 
menos tempo de inatividade e uma ênfase no comba-
te e táticas contra múltiplos adversários. O World of 
Warcraft é atualmente o maior MMORPG do mundo, 
com mais de 11 milhões de assinantes mensais, e 
detém o Re corde Mundial no Guinness de MMORPG 
mais popular já feito, com estimados 62% do mercado 
de MMORPG, em abril de 2008. Enquanto a maioria 
dos MMORPGs já atingiu o máximo, WoW realmente 
ainda impressiona.

A gerência da Blizzard Entertainment “não vê a 
conexão entre o WoW e as ‘redes confi áveis’ da mídia 

FIGURA 18.7 Halo3

FIGURA 18.8 Halo3FIGURA 18.6 WoW

social” e recusou-se a participar d’ A Bíblia da Mídia 
Social. Para ler a resposta deles, visite www.TheSocial
MediaBible.com.

Halo3Halo3

Halo3 é um jogo eletrônico de Tiro em Primeira Pes-
soa (fi rst-person shooter) ou FPS. Foi desenvolvido pela 
Bungie Software exclusivamente para o console de 
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De Volta ao PrincípioDe Volta ao Princípio

Os antigos formatos de RSS remontam a 1995, quan-
do o cientista da computação Ramanathan V. Guha e 
vários de seus colegas desenvolveram o Meta Content 
Framework (MCF)(N1), no Grupo de Tecnologia Avan-
çada da Apple Computer, entre 1995 e 1997. Em julho 
de 1999, Guha desenvolveu a primeira versão do RSS 
(0.9) para My.Netscape.com. O colega de Guha da 
Netscape, Dan Libby, foi o responsável por melhorar 
o primeiro RSS, incorporando o formato do Scripting 
News, de Dave Winer, que ele apelidou de Rich Site 
Summary (veja mais sobre Winer a seguir). Winer foi 
um pioneiro do RSS como Really Simple Syndication, 
e seu Scripting News é um dos blogs mais antigos da 
Internet, tendo sido estabelecido em 1997.

Dan Libby e a Netscape abandonaram o desenvol-
vimento do RSS por mais de oito anos quando, em 
abril de 2001, a nova proprietária, AOL, reestruturou 
a empresa e eliminou esse projeto em particular. Isso 
permitiu que dois novos desenvolvedores continuas-
sem de onde o Netscape parou – o primeiro sendo o 
grupo RSS-DEV e o segundo, o proprietário da User-
Land Software, Dave Winer. Winer criou um software 
que podia ler e escrever em uma versão modifi cada 
do RSS 0.91 que disponibilizou em seu site da User-
Land. Em dezembro de 2001, Winer entrou com re -
querimento da marca registrada nos EUA, mas não 
respondeu ao Escritório de Marcas e Patentes dos Es -
tados Unidos, e o seu pedido de marca foi rejeitado.

Winer continuou a desenvolver e a lançar me -
lhorias para seu projeto de RSS, sendo que a mais sig-
nifi cativa delas se deu em 2000, quando introduziu 
uma versão que podia incluir arquivos de áudio. Essa 
 tecnologia tornou o processo, ainda novo, de fazer 
podcasts (veja o Capítulo 11, Falando Sobre o Pod-

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Pela primeira vez na história da Internet, você pode 
difundir ou distribuir o conteúdo atualizado de seu 
website para o mundo inteiro, de graça. É isso aí. Você 
não tem mais que se inscrever em um serviço de notí-
cias ou fazer parte de uma grande organização de 
meios de comunicação para enviar notícias ou rece-
bê-las de qualquer outro site pelo planeta afora.

RSS – ou Really Simple Syndication1 – é uma solu-
ção de um clique que permite que o conteúdo do seu 
website seja enviado aos seus seguidores no momento 
em que é publicado. O inverso também é o caso; você 
pode receber, automaticamente, cada uma das estó-
rias de seus blogs e noticiários preferidos, sem perder 
tempo pesquisando todos os seus sites favoritos, todos 
os dias, para novos conteúdos e atualizações. Basta 
adicionar um botão de difusão para que seu blog per-
mita que seus seguidores cliquem no botão Assinar e 
recebam de imediato as últimas novidades do blog.

Mas o que exata-
mente o RSS tem a ver 
com a construção de 
uma rede de seguido-
res online para seu ne -
gócio? Vamos começar 
com algumas informa-
ções básicas, para que 
você possa ver como 
esse conceito realmente 
simples pode ser facil-
mente aplicado em sua 
empresa.

1 [N.T.] Traduzido para português fi caria algo como “Difusão Real-
mente Simples”.
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FIGURA 19.1 Ícone do RSS
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em celular ou por tweets (veja o Capítulo 15, Diga Sim 
ao Microblog), e seu conteúdo é automaticamente adi-
cionado à sua página de leitura ou agregadora. Você 
também pode se inscrever para receber esse tipo de 
material de terceiros e ter manchetes de notícias, 
cotações de ações, textos de blogs e outras informa-
ções frequentemente atualizadas, automaticamente 
enviadas para sua página de leitura ou leitor de feeds 
– que pode estar baseado no PC ou no navegador.

O único requisito para você assinar um feed é ir 
ao seu site, blog ou site de notícias favorito, localizar o 
botão Assinar3 (Subscribe) ou o familiar botão laranja 
de RSS Subscribe e escolher o seu leitor de feeds (ou 
colar o link no espaço de Adicionar Assinatura (Add 
Subscription)). É isso! Agora cada vez que a página da 
Web ou blog publicar novos conteúdos, a página do 
seu leitor será notifi cada e receberá uma cópia daque-
le novo conteúdo.

Leitor ou AgregadorLeitor ou Agregador

Um leitor (reader), ou agregador (aggregator), é um 
programa ou site que verifi cará e continuamente bus-

3 [N.T.] Mesmo o autor tendo considerado o termo Subscribe “Assinar” 
como se fosse padrão em todos os navegadores ou sites, é importante 
frisar que a nomenclatura varia em cada um deles. Para evitar confu-
são, melhor procurar pelo símbolo laranja referido, de Feeds RSS, pa-
drão em todo o mundo.

cará em todos os blogs, sites de notícias ou outros sites 
nos quais você tenha se inscrito para obter conteúdo 
novo (veja na Figura 19.2). Se o material atualizado 
for identifi cado, a página do leitor mostrará um resu-
mo das informações com um link para aquela página. 
Dessa forma, em vez de ter que visitar todos os seus 
sites, sites de notícias e blogs favoritos, o conteúdo 
mais recente vem até você e é agregado, ou resumido, 
em uma página do leitor. Algumas páginas da Web 
permitem que você se inscreva em RSS, Atom, ou em 
ambos os formatos.

iGoogle Reader (Agregador): estas páginas do leitor, ou 
agregadores, são concebidos como um software indi-
vidual ou como uma página da Web (com base no 
navegador), como o iGoogle. Os leitores de feeds com 
base na Web ou no navegador permitem ao usuário 
acessar conteúdo agregado a partir de qualquer nave-
gador de Internet.

Favoritos SociaisFavoritos Sociais

Os Favoritos Sociais (ou Social Bookmarks) são peque-
nos ícones encontrados em quase todos os  blogs, web-
 sites, sites de notícias, de esportes, ou quaisquer 
páginas que fornecem conteúdo novo e atualizado 
regularmente. Ao selecionar seu ícone de agregador 
ou leitor de feed, o conteúdo transmi tido é adiciona-
do automaticamente à sua página específi ca do leitor. 

FIGURA 19.2 iGoogle Reader
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A maioria desses favoritos sociais é adicionada com 
um clique. Alguns leitores de feeds podem exigir que 
você copie e cole o URL de sua página favorita de 
blog ou de notícias em uma caixa de texto de Adicio-
nar Assinatura (Add Subscription). É fácil e exige ape-
nas um passo.

FornecedoresFornecedores

Agregadores ou leitores de páginas são gratuitos; a 
seguir, uma lista de muitos leitores para você escolher:

Agregadores

• Akregator
• AOL Explorer
• Avant Browser
• Blam!
• BlogBridge
• Bloglines
• BottomFeeder
• Camino
• Claws Mail
• Cooliris
• Epiphany
• FeedBeast
• FeedDemon
• FeedGhost
• Feedreader

FIGURA 19.3 Favoritos Sociais (Social Bookmarks)

• Feedview, uma extensão do Firefox
• Flock
• FreeRange WebReader
• Gnus
• Google.com/Reader
• Hubdog
• IBM Lotus Notes
• iCab
• iGoogle
• Internet Explorer
• K-Meleon
• Liferea
• Mail
• Maxthon
• mDigger
• Mercury Messenger
• Microsoft Office Outlook
• Mindity
• Mozilla Firefox
• Mozilla Thunderbird
• MyYahoo!
• NetNewsWire
• Netscape Browser
• Netscape Navigator 9
• NewsAccess
• NewsBreak
• Newsbeuter
• NewsFire
• NewsFox, uma extensão do Firefox
• Newsgator
• Omea
• OmniWeb
• Opera Mail
• Opera web browser
• Pegasus Mail
• RSS Bandit
• RSSOwl
• Safari
• Sage, uma extensão do Firefox
• SeaMonkey Mail e Newsgroups
• Shiira
• Sleipnir
• Snarfer
• Tencent Traveler
• The Bat!
• Thinfeeder
• Vienna
• Windows Live Mail
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sored Link Advertising Program) ou um SEM. Apesar de 
SEO e SEM serem duas funções completamente dife-
rentes, são igualmente importantes; ambas referem-se 
à capacidade do seu website em ser reconhecido pelos 
principais mecanismos de busca. Este capítulo aborda 
a Otimização para Mecanismos de Busca.

Quando as pessoas estiverem realizando uma pes-
quisa online para o tipo de produto ou serviço que 
você oferece, usarão o mecanismo de busca favorito 
delas – Google, Yahoo!, MSN, Ask ou alguns dos mui-
tos outros disponíveis hoje. Elas vão digitar uma, duas 
ou três palavras que acham que melhor descrevem o 
que você faz e vão pressionar Enter. A maneira como 
você tiver completado sua SEO vai determinar sua 
posição nos resultados do mecanismo de busca. Se 
você fez um bom trabalho, vai se classifi car no alto – se 
não na primeira posição, pelo menos na primeira 
página de resultados. Garantir que isso aconteça é 
referido como uma listagem orgânica ou uma busca 
orgânica, e, em termos de SEO, signifi ca simplesmente 
que você está otimizando sua(s) página(s) da Web e, 
assim, obtendo a melhor classifi cação possível, como 
determinado pelos mecanismos de busca.

Uma infi nidade de livros pode lhe ensinar os de -
talhes de todas as técnicas de SEO que podem ser 

Para alguns membros experientes da comunida-
de de rede social, a Otimização para Mecanismos de 
Busca (SEO – Search Engine Optimization) pode parecer 
um processo da velha escola. No entanto, ainda é a 
base fundamental de como os mecanismos de busca 
classifi cam todas as páginas do seu site e, portanto, 
como seus clientes eventualmente encontram você. A 
SEO é extremamente relevante para qualquer negó-
cio. Na verdade, algumas pes soas têm apenas duas 
informações em seus cartões de negócio: nome e 
endereço na Web. Pelo menos uma pessoa foi um 
pouco mais longe: somente a ima gem da Barra de 
Buscas do Google, impressa na frente do cartão de 
visitas, mostrando o nome dela.

Os websites se tornaram uma ferramenta de 
marketing tão importante hoje em dia que eles ser-
vem, essencialmente, como base para tudo o que é 
feito nos negócios. Os processos de SEO e de Mar-
keting em Mecanismos de Busca (SEM – Search Engine 
Marketing, o foco do próximo capítulo) têm a ver com 
a certeza de que quando as pessoas estiverem tentan-
do encontrar você, sua empresa, seu produto, seu ser-
viço – elas encontrem.

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

A Otimização para Mecanismos de Busca (SEO) e o 
Marketing em Mecanismos de Busca (SEM) são técni-
cas pelas quais você aperfeiçoa suas páginas, fotos e 
até vídeos da Web para maximizar as classifi cações de 
mecanismos de busca. São práticas das quais quase 
todo mundo já ouviu falar, mas que poucas pessoas 
entendem. O Marketing em Mecanismos de Busca 
requer a implementação da otimização de suas pági-
nas da Web e de um Programa de Propaganda em 
Palavras-Chave com Link Patrocinado (Keyword Spon-
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FIGURA 20.1 Barra de Buscas do Google
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Por exemplo, no momento em que este capítulo foi 
escrito, uma consulta ao termo “mídia social” no 
 Google (veja na Figura 20.3) retornou como “Resulta-
dos 1-10 de aproximadamente 95.600.000 para Mídia 
Social. (0,27 segundos)”.

Assim, o Google foi mostrando os 10 primeiros 
resultados, ou correspondências, de 95,6 milhões 
de combinações possíveis; e encontrou ao todo 95,6 
milhões de registros em menos de 0,27 segundo (veja 
Figura 20.4). Muito impressionante!

O segundo componente de um mecanismo de 
busca são seus spiders, robots, ou simplesmente bots. 
Esses termos são metáforas para os programas de com-
putador automatizados que saem e arrastam-se pela 
Internet – encontram um site e rastreiam página por 
página, indexando e catalogando o conteúdo de cada 
uma. Parece assustador? Na realidade, o computador 
do mecanismo de busca simplesmente abre uma pági-
na inicial, captura o conteúdo, vai até a página seguin-
te e faz a mesma coisa. E a razão dessa atividade 
ocorrer geralmente durante a noite é o tráfego da 
Internet ser mais baixo.

James Burnes, da MediaSauce, descreve desta for-
ma: “Pelo fato de os mecanismos de busca estarem 
constantemente indexando sites por toda a web, é 
imperativo que o conteúdo das empresas seja atualiza-
do online, o quanto antes possível, para aumentar a 
relevância e probabilidade de que seu conteúdo seja 
exibido na próxima vez que alguém procurar por ele. 
A realidade é que os bots/spiders rodam 24/7/365. 
Quanto antes você adicionar conteúdo relevante aos 
termos de pesquisa do usuário, maior será a chance 
de estar na frente deles”.

A terceira parte do processo é a sua interface típi-
ca de busca, que é o que você vê quando vai ao Google 
ou Yahoo!, faz sua consulta e vê os resultados.

Otimização para Mecanismos de Busca Otimização para Mecanismos de Busca 
(Search Engine OptimizationSearch Engine Optimization)

Vamos olhar primeiro a SEO, ou listagens orgânicas. 
Você pode fazer muitas coisas diferentes para que seu 
site consiga uma classifi cação elevada de SEO. Enquan-
to muitas são éticas, algumas não são. Muitas delas são 

FIGURA 20.2 ARPAnet
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FIGURA 20.4 Busca por ABDMS

FIGURA 20.3 Busca por “Bíblia da Mídia Social” no Google
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mais alto na listagem orgânica ou na listagem não 
paga. Quando você adiciona uma campanha publici-
tária de palavra-chave com um bem planejado SEM, 
você assumirá as listagens patrocinadas. Quando a 
SEO e o SEM estão combinados em uma página da 
Web, as classifi cações são irrefreáveis.

SEM Corresponde ao Marketing SEM Corresponde ao Marketing 
nos Mecanismos de Busca nos Mecanismos de Busca 
(Search Engine MarketingSearch Engine Marketing)

Quando alguém está procurando pelo tipo de produ-
to ou serviço que você oferece, vai utilizar o mecanis-
mo de busca favorito dele – seja o Google, Yahoo!, 
MSN, Ask ou um dos inúmeros outros disponíveis 
hoje. Ele vai digitar de uma a várias palavras que ache 
que melhor descrevem o que você faz ou oferece e vai 
pressionar Enter.

O SEM signifi ca, parcialmente, fazer negócios 
com sua(s) página(s) da Web por meio de um plano 
de comercialização em CPC (Custo Por Clique) ou PPC 
(Pay-Per-Click) pagos. Você ainda tem que considerar 
o seu blog (veja o Capítulo 8, O Oni presente Blog). Se 
você estiver executando uma campanha de SEM e 
estão pagando em PPC, a extensão com que você 
gerencia suas campanhas de palavras-chave vai de -
terminar: onde você aparecerá na seção de Links 
Patrocinados da página de busca, quanto você está 
pagando por clique e o que você está gastando a cada 
mês por aquela campanha. Isso é conhecido como 
 listagem paga2. Quando você usa o Yahoo!, Google ou 
outros mecanismos para realizar uma busca, nor-
malmente, verá as listagens orgânicas na coluna da 

2 [N.T.] Paid Listing, chamado no Brasil de “Listagem Paga” ou 
“Anúncios Pagos”.

O  Marketing nos Mecanismos de Busca (SEM – 
Search Engine Marketing) é uma das maneiras mais efi ca-
zes pelas quais você pode expor e anunciar seu site na 
Internet. Não há quase nenhum risco fi nanceiro, os 
custos são extremamente baixos quando comparados a 
qualquer tipo de publicidade convencional e, ao con-
trário de qualquer outra publicidade, é baseada no 
desempenho. Há, no entanto, uma grande dose de ris-
co envolvida se você não entender que tudo o que você 
diz e faz se torna parte de sua marca online.

As pessoas esquecem que você não pode se parar 
uma coisa da outra e isso traz problemas. Quando foi 
a última vez que você ouviu um jornal, rádio, televisão 
ou revista lhe dizer que, se o anúncio não gerar res-
posta, você não precisa pagar por ele? Nunca.

Embora você possa ler este capítulo e implementar o 
conteúdo sem a leitura do Capítulo 20, Destaque nas Pes-
quisas (Otimização para Mecanismos de Busca), é altamente 
recomendável que ele seja lido. Os dois são complemen-
tares, um é o yin do yang do outro. E, apesar de um 
poder ser executado mesmo sem o outro, a sinergia de 
atuar com ambos pode colocá-lo no topo do ranking.

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Conforme discutido no Capítulo 20, Destaque nas Pes-
quisas (Otimização para Mecanismos de Busca), quando 
você reserva um tempo para seguir as orien tações 
simples para tornar a sua página da Web atraente aos 
spiders1 do mecanismo de busca, você se classifi cará 

1 [N.T.] Web Spider – ou Web Crawler, ou Web Robot – é um programa 
que efetua sondagem (crawl) da Internet de um modo específi co, com 
um objetivo específi co, que pode ser coletar informações ou entender a 
estrutura e validade de um website. Os spiders são a base para os meca-
nismos de busca modernos, recuperando automaticamente os dados 
da Web e transmitindo-os para outros aplicativos que indexem os con-
teúdos do website para um melhor conjunto de termos de procura.
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dólares, para termos como Austin DUI, por exemplo. 
Uma vez que você tenha feito várias campanhas de 
palavra-chave, você vai encontrar o ponto doce – a pala-
vra que gera o maior tráfego no mais baixo CPC.

Quanto Quanto Você ocê Está stá Disposto a isposto a Pagar?agar?

O próximo passo é indicar o quanto você está disposto 
a gastar em cada clique. É um sistema de leilão e, ape-
sar de o último CPC ser de 50 centavos, você pode 
querer aumentar as apostas e declarar que está dispos-
to a pagar um dólar por aquele mesmo clique. Dando 
um lance maior, você tem a oportunidade de ser colo-

cado mais no alto da lista dos de patrocinadores pagos 
do mecanismo de busca. Lembre-se: a razão e o pro-
pósito na vida de um mecanismo de busca é a teoria 
da relatividade – ou seja, eles devem sempre retornar 
os resultados mais relativos da busca. O mesmo é váli-
do para os patrocinadores pagos; a vitória nem sempre 
vai para o maior lance. O seu page rank orgânico – e 
quantas vezes seu clique patrocinado foi usado no 
passado – tudo determina sua posição.

Agora que você selecionou uma palavra-chave e 
sabe quanto isso vai lhe custar toda vez que alguém 
clicar nele, os mecanismos de busca pedirão a você 
seu orçamento mensal: quanto você está disposto a 

FIGURA 21.1 Assistente do AdWords
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Visão do EspecialistaVisão do Especialista

Patrizio Spagnoletto, diretor de marketing sênior, Yahool Search Marketing, Patrizio Spagnoletto, diretor de marketing sênior, Yahool Search Marketing, 
www.searchmarketing.yahoo.comwww.searchmarketing.yahoo.com

... Eu estou no Yahoo! há aproxi-
madamente sete anos e meio, e na 
minha função atual gerencio a 
equipe de marketing para o pro-
duto de marketing em buscas, que 
é basicamente o produto no qual 
pequenas e médias empresas (ou 
negócios de todos os tamanhos) 
podem ser listadas nos resultados 
do Yahoo! Search...

... Para ser mais específi co, é a 
parte do marketing. Portanto, nossa equipe se con-
centra na consciência do produto, aquisição e reten-
ção de clientes, e garantir que nossos clientes, em 
geral, estejam tirando o máximo proveito do seu in-
vestimento conosco, uma vez que estão participando 
deste “mundo das buscas patrocinadas”, e isso se dá 
por meio da educação, comunicação e inovação de 
produtos que fornecemos para os seus produtos ou 
características do produto de busca atual...

... Quando alguém vai a um mecanismo de busca no 
Yahoo.com e realiza uma busca por, digamos, carros 
(mais especifi camente um Honda usado), o que o usuá-
rio acaba de fazer é mostrar uma intenção explícita de 
que está procurando e querendo comprar esse produto 
específi co. Agora, se você inverter isso e colocar o seu 
cha  péu de anunciante, esta é provavelmente a oportuni-
dade única e mais qualifi cada que você, em momento 
al  gum, poderá ter. E isso é porque, ao contrário de ou-
tros meios de marketing, nas Buscas Patrocinadas é o 
usuário que nos diz que ele está interessado em com-
prar nossos produtos e serviços. E tudo isso aconteceu 
de  vido à página de resultados do mecanismo de busca...

... E, de fato, quando você pensa sobre isso no con-
texto de resposta direta (o que signifi ca que uma em-
presa quer aumentar as suas vendas), eu realmente 
não acho que haja qualquer outro meio de marketing 
por aí que seja tão afetivo quanto as Buscas Patrocina-
das. E nós estamos fazendo inúmeras pesquisas para 
justifi car uma declaração como essa.

Dito isso, os profi ssionais de marketing têm múlti-
plos objetivos. Você sabe, independentemente de ser 
“resposta” (e as Buscas Patrocinadas fazem um ótimo 
trabalho aí), ou de ser “percepção” (ou outras mídias, 
como a televisão e o mundo off-line; ou cartazes publi-
citários gráfi cos dos quais eu fui um grande partici-
pante interno), é realmente a combinação das duas 
que faz um negócio ser bem-sucedido.

O Yahoo está realmente em uma posição singular, 
onde ele é verdadeiramente o único negócio que po-
de oferecer os dois produtos em um site, tanto para 
possuir quanto para conduzir isso. No site do Yahoo! 
você pode comprar banners e pode comprar busca 
com patrocinador; e, por isso, realmente cria-se o que 
chamamos de uma Campanha 360, na qual você pode 
colocar o usuário tanto com busca patrocinada quan-
to gráfi ca...

... Publicidade em banner é o que muitos de nós 
vemos quando vamos a praticamente qualquer site. 
São aquelas propagandas gráfi cas, às vezes são de ví-
deo, ou no que chamamos de “rich media”, ou às vezes 
são apenas imagens estáticas. Mas é uma forma gráfi -
ca, para um anunciante transmitir sua mensagem. E a 
invenção do Yahoo! é um líder nisso e tem sido desde 
o início do Yahoo!. E nós somos muito bons em seg-
mentar os usuários por meio de alguns dos nossos 
dados de proprietários no back-end. Isso é feito de 
modo que sejamos capazes de segmentar (seja demo-
gráfi ca, comportamental ou grafi camente), ou de al-
gumas maneiras pelas quais podemos combinar as 
propagandas gráfi cas com os usuários. Porque é na 
pesquisa online que você tem a vantagem de o usuário 
realmente dizer a você o que ele está procurando. Na 
“gráfi ca”, tem a ver realmente com as características 
gerais de uma pessoa que está visitando o site...

... O que nós normalmente perguntamos aos nossos 
clientes de pequenas empresas é, antes de tudo, qual 
o seu objetivo. Se o objetivo deles realmente é resposta 
direta, isso é um sinal claro de que deveriam investir, 
pelo menos, a sua primeira mala de dinheiro nas Buscas 

Patrizio Patrizio 
SpagnolettoSpagnoletto

(continua)
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de internautas e a previsão é que a população 
online do país cresça de 275 milhões de usuá-
rios, em 2008, para 375 milhões, em 2012.

• Quase metade de todos os internautas fará com-
pras online em 2008. Em 2012, haverá mais de 
um bilhão de compradores online, em todo o 
mundo, fazendo transações de U$ 1,2 trilhão 
de empresas para clientes (B2C). O e-commer-
ce entre empresas (B2B) aumentará dez vezes, 
totalizando 12,4 trilhões de dólares, mundial-
mente, em 2012.

• Os gastos globais com publicidade na Internet 
vão totalizar 65,2 bilhões de dólares – quase 
10% de todos os gastos com publicidade em 

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

Os telefones celulares são o ápice tanto da convergên-
cia digital quanto da mídia social e, provavelmente, 
têm feito mais para o avanço da mídia social do que 
qualquer outro dispositivo digital sozinho. Um dos 
primeiros grandes avanços depois da criação da Inter-
net foi a tecnologia celular. Os telefones celulares de 
hoje permitem que as pessoas façam download de 
música; leiam um blog; naveguem na Web; recebam e-
mails; tirem e compartilhem fotos e vídeos; mandem 
mensagens faladas que viram texto, do Jott, para si pró-
prias ou para os outros; mandem tweets para grupos de 
mais de 6.000 seguidores; capturem uma foto de um 
outdoor com um link embutido que leva o usuário para 
o site de um produto; saibam quais são os restaurantes 
italianos cinco estrelas numa distância curta do seu 
celular; recebam orientações, passo a passo, de como ir 
de um lugar a outro; acessem mapas, arte e informa-
ções enciclopédicas; assistam a um fi lme; tirem uma 
fotografi a de alta qualidade, postem a fotografi a em 
uma rede social, em um blog ou em um site; mandem 
mensagem de texto; escrevam no blog; atualizem seus 
websites; ouçam um podcast; organizem seus catálogos 
de endereços e calendários; gravem suas anotações... e, 
ah, sim – que, até mesmo, façam um telefonema.

De acordo com um press release da empresa de pes-
quisas IDC Digital Marketplace Model and Forecast 
(www.idc.com/home.jhtml):

• Quase 1⁄4 da população do mundo – cerca de 
1,4 bilhão de pessoas – usou a Internet regular-
mente em 2008. Esse número deve superar 1,9 
bilhão de usuários únicos – ou 30% da popula-
ção do mundo, em 2012.

• A China ultrapassou os Estados Unidos em 
2007, tornando-se o país com o maior número 
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FIGURA 22.1 Previsão do Tempo 
no Celular – MobileWeather
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tuais, para obter mais informações sobre mundos vir-
tuais e jogos.)

Uma das aplicações mais populares dos jogos para 
a tecnologia móvel, hoje, é o uso de jogos de azar onli-
ne no celular. Em 2005, PokerRoom, um aplicativo de 
software de pôquer, foi desenvolvido pela Ongame, 
em que o jogador pode jogar pôquer no modo de um 
jogador ou multiplayer, com dinheiro real ou virtual.

MMORPGMMORPG

Além dos jogos normais de celulares, os MMORPG – 
ou Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 
–, se tornaram muito populares entre os usuários de 
telefonia celular (veja o Capítulo 18,  Jogando com o 
Sistema: Jogos Virtuais, para obter uma explicação 
completa dos MMORPG). O primeiro deles para o 
público dos celulares foi chamado TibiaME e desen-
volvido pela CipSoft SmartCell Technology. A empresa 
também está trabalhando em um aplicativo de jogo 
para o primeiro MMORPG de plataforma cruzada 
chamado Shadow of  Legend, projetado para ser joga-
do em PCs e em dispositivos móveis.

Jogos Baseados na LocalizaçãoJogos Baseados na Localização

Existem até jogos para telefones celulares que utilizam 
tecnologia de localização geográfi ca, como o GPS. 
São jogos baseados na localização, e integram a posi-

ção do jogador dentro da ação do jogo, tornando as 
coordenadas e o movimento do jogador os elementos 
principais.

O exemplo mais bem conhecido de um jogo ba -
seado na localização é um jogo de caça ao tesouro de 
alta tecnologia chamado Geocaching, jogado em todo 
o mundo por caçadores de aventuras equipados com 
dispositivos de GPS. A ideia básica é localizar os reci-
pientes escondidos – chamados geocaches –, ao ar 
livre, trocar um presente escondido, e, então, compar-
tilhar suas experiências na Internet. O Geocaching se 
tornou popular entre todas as faixas etárias – especial-
mente para pessoas que têm um forte senso de comu-
nidade e de apoio ao ambiente (você pode aprender 
mais em www.geocaching.com).

Marketing Dentro do Jogo em CelularesMarketing Dentro do Jogo em Celulares

Existem cinco categorias populares de jogos para 
celulares: interativo em tempo real, jogos 3D, multi-
player em massa, rede social e jogos casuais (o tipo 
mais popular). Jogos casuais são para um jogador e 
muito fáceis de jogar. Além de muitos dos antigos 
videogames favoritos, como Space Invaders, Tetris, 
Solitaire, muitas das grandes empresas de videogame 
diminuíram gradualmente seus jogos de computador 
e console e criaram divisões para celulares, tais como 
a PlayStation Portable (Sony) e a Nintendo DS (Nin-
tendo). Muitas empresas têm desenvolvido jogos dire-
tamente para o telefone celular.

As grandes marcas estão agora enviando mensa-
gens publicitárias dentro desses jogos para celulares e, 
muitas vezes, até mesmo patrocinam um jogo inteiro 
para orientar a marca, as vendas e o engajamento do 
consumidor. Esse tipo de publicidade é conhecido 
como advergames em celulares ou jogos para celular 
fi nanciados por publicidade. A marca de tênis de cor-
rida Puma desenvolveu uma campanha de marketing 
abrangente de engajamento, criando um jogo de cor-
ridas que coincidiu com a corrida de F1 de Xangai. 
Seu Advergame foi chamado F-Wan, que soa como F1 
das corridas de Fórmula Um e signifi ca “jogue” em 
chinês. O trajeto foi desenhado na forma do logotipo 
da Puma, um gato selvagem saltando com sua cauda 
estendida. O F-Wan era um jogo multiplayer, permi-
tindo que até quatro jogadores corressem uns contra 
os outros. As três melhores pontuações de cada sema-
na ganhariam mercadorias da Puma.

FIGURA 22.7 Jogos no Celular
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da década de 1990, um dos autores tinha um lugar na 
primeira fi la das muitas inovações que abriram cami-
nho no mundo da tecnologia. Vinte anos mais tarde, 
Steve Jobs ainda está nela. Este capítulo seria incom-
pleto se não mencionasse o iPhone da Apple, devido 
ao impacto que esse único produto teve na socializa-
ção dos celulares.

Em 9 de janeiro de 2007, a Apple anunciou sua 
versão do smartphone: o iPhone. O iPhone se conec ta 
à Internet, executa multimídia e, claro, é um telefone 
celular plenamente funcional com capacidade de 
envio de mensagens de texto e correio de voz. O iPho-
ne tem tela sensível ao toque (touch-screen) que subs-
titui o teclado convencional de um telefone celular. 
Ele inclui câmera tanto para vídeo quanto para foto, 
reproduz música em MP3 e arquivos de áudio e, orgu-
lhosamente, representa a categoria da quarta tela com 
um reprodutor de vídeo cheio de funcionalidades, 
similar ao iPod, da Apple. O iPhone permite a seus 
usuários criar, fazer upload, compartilhar e exibir 
áudio, fotografi as e vídeo.

Com a capacidade do iPhone de se conectar à 
Internet, você pode navegar em um site, ler um blog, 
acessar relatórios de tráfego, ver seu portfólio de 
ações, ou fazer qualquer coisa que se faz com um PC 
padrão e uma conexão à Internet.

Depois de repetidas tentativas de incentivar a 
Apple a participar de A Bíblia da Mídia Social, eles 
infelizmente se recusaram.

Google Android: O Android é a resposta da Goo-
gle ao iPhone da Apple. Ele é um aparelho celular 
smartphone projetado sobre uma plataforma de sis-

tema aberto, em cooperação com a Open Handset 
Alliance (OHA), uma aliança de negócios de 34 em -
presas, incluindo Google, HTC, Intel, Motorola, Qual-
comm, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia e Wind River 
Systems, que se uniram para desenvolver padrões 
abertos para dispositivos móveis. O Android pode fun-
cionar com qualquer operadora de celular e apresenta 
o Google Search, o Google Apps, o Gmail (sistema de 
e-mail da Google) e o aplicativo GTalk Google (Mensa-
geiro Instantâneo). A entrada da Google no mercado 
da publicidade em celulares é, ao mesmo tempo, bem-
vinda e indica intenção da empresa de dominar o 
mercado da publicidade com base em celulares, assim 
como fez com o mercado em desktop.

Como em todas as plataformas abertas, um ímpeto 
dos desenvolvedores de alta qualidade está elaboran-
do os melhores e mais avançados aplicativos possíveis. 
Semelhante ao avanço na participação de mercado que 
a informática tem desfrutado nas últimas três décadas, 
essa plataforma aberta vai criar mais aplicativos, recur-
sos e benefícios e aumentará tremendamente a parti-
cipação de mercado do Android. Com o domínio do 
Google na publicidade baseada na Web, combinado 
ao relativamente inexplorado mercado da publicida-
de em celulares, o potencial de rendimento da empre-
sa para dominar o mercado de celulares é enorme.

FIGURA 22.8 iPhone

FIGURA 22.9 Android
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(Interpessoal)(Interpessoal)

O Que Tem Aqui Para Você?O Que Tem Aqui Para Você?

O Interpessoal se refere a muitos aplicativos e sites, na 
ecosfera da mídia social, que permitem nos comuni-
carmos ao vivo, em tempo real e em bases de um para 
um, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. 
Exemplos do intercâmbio de um para um são as ferra-
mentas como Skype, AOL IM, GTalk, iChat da Apple, 
ou algo como o Jott – em que você pode deixar notas 
e mensagens para si mesmo pelo telefone. As ferra-
mentas de mídia social um para muitos incluem igual-
mente o Jott e o Twitter (veja o Capítulo 15, Diga Sim 
ao Microblog), Yahoo! Messenger, Microsoft Live Mes-
senger e Doodle. Exemplos de muitos para muitos são 
os aplicativos como o GoToMeeting, WebEx, e Adobe 
Connect. Muitas dessas ferramentas são gratuitas e 
podem reduzir signifi cativamente ou mesmo eliminar 
despesas, como as com ligações telefônicas de longa 
distância. Usar IM e webconferências extinguiu as 
despesas com passagens aéreas e hotéis para muitas 
empresas. Os muitos para um poderiam ser considera-
dos agregadores de páginas, em que as conversas de 
muitos blogueiros diferentes são compiladas em sua 
página da Web, ou mesmo os Google Alerts, em que 
avisos de diversas menções de seus termos de buscas 
são enviados diretamente para seu e-mail pessoal.

Naturalmente, essa lista não está, de forma algu-
ma, completa; é simplesmente destinada a fornecer 
uma amostra de algumas da grande variedade e ampla 
gama de ferramentas interpessoais de mídia social. 
Como ocorre com o conteúdo, ferramentas úteis e 
aplicativos de outros capítulos, os participantes estão 
constantemente mudando. Muitos estão sendo adicio-
nados e alguns sendo extintos. Por exemplo, quando 
o trabalho sobre este livro começou, o Pownce (um 
site de compartilhamento de arquivos e mensagens 

gratuitas) era uma empresa viável, com números cres-
centes e um serviço útil. Mas, em 15 de dezembro de 
2008 – no momento em que a redação estava se encer-
rando –, o Pownce anunciou que estava se desativan-
do. E até o momento em que este livro chegue às 
livrarias, inúmeras outras mudanças acontecerão no 
rol das ferramentas de mídia social. Para auxiliar na 
constante evolução dessa área, o site que acompanha 
este livro, cujo conteúdo está disponível em inglês, 
será constantemente atualizado com as últimas infor-
mações sobre as técnicas, ferramentas e estratégias de 
mídia social e alterações de A Bíblia da Mídia Social 
(na versão original em inglês). Então, acesse o www.
TheSocialMediaBible.com frequentemente e contri-
bua com o futuro da mídia social.

Um impacto da mídia social na maneira atual de 
fazer negócios diz respeito às apresentações de treina-
mentos que agora podem ser transmitidas sem o pales-
trante ter que se deslocar. Antes do aparecimento de 
todas as ferramentas de mídia social, as empresas 
tinham que deslocar de 200 a 800 funcionários pelos 
Estados Unidos; colocá-los em um hotel, pagar pelo 
espaço onde seria o evento, pela alimentação e outras 
despesas; e sujeitar-se aos custos de quatro dias de 
ausência para 800 funcionários (3.200 dias perdidos!). 
Agora, um orador pode confi gurar uma câmera, um 
aplicativo de webconferência e um bate-papo via IM e 
apresentar para diferentes localidades ao redor do 
planeta, em tempo real e simultaneamente, e ainda 
responde a perguntas da plateia ao vivo! E, então, 
todo mundo volta a trabalhar sem incorrer em quais-
quer despesas (exceto, é claro, pelo tempo do ora-
dor). Imagine o que isso vale para uma empresa! Esse 
tipo de webinário pode ser feito em substituição às 
chamadas telefônicas; para treinamento remoto de 
funcionários; para um discurso do CEO sobre a situa-
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ção da empresa e para recomendar aos funcionários 
que incluam novos produtos, mudanças na política de 
RH, questões de relações públicas, reuniões de vendas 
– e mais. Tudo de graça (ou quase)!

O Que Você Precisa SaberO Que Você Precisa Saber

Como você deve suspeitar, o formato deste capítulo 
precisa ser um pouco diferente. Seções como De Volta 
ao Princípio e Fornecedores não são realmente ade-
quadas. Em vez disso, este capítulo fornece alguns 
fatos sobre as características e benefícios, com base em 
algumas poucas empresas de destaque, selecionadas a 
dedo, e apresenta algumas ferramentas extraordiná-
rias na ecosfera da mídia social. Você também verá que 
muitas dessas empresas e serviços selecionados – embo-
ra listados na seção de um para um – podem ser usados 
na comunicação de um para muitos ou, até mesmo, na 
de muitos para muitos. Uma boa quantidade de sites, na 
verdade, se encaixa em mais de uma categoria.

Um Para UmUm Para Um

Skype: chamadas de baixo custo são a razão de ser do 
Skype (www.skype.com, Figura 23.1). Você pode utili-
zar esse serviço para ligar para outra pessoa que tam-
bém tenha o Skype – para qualquer lugar do mundo e 
a qualquer hora do dia ou da noite, de manhã ou nos 
fi ns de semana – e é totalmente  grátis. Sim – não custa 
absolutamente nada. Zip. Zero. Zilch.

Uma vez que você e seu amigo, familiar ou colega 
fi zerem download do Skype, vocês podem começar a 
fazer coisas bem legais, como ligações completamente 
gratuitas, e de ótima qualidade, de seu computador. 
Esta é a coisa impressionante sobre o Skype, além do 
seu preço que é zero: você pode usar as ferramentas 
que já tem, sua conexão à Internet e ao computador e 
fazer chamadas de Skype para Skype. Você e a pessoa 
com quem você estiver conversando precisarão ter 
um headset, fone de ouvido com microfone, (ou usar 
o microfone do computador e as caixas de som) para 
falar um com o outro. Um headset vai realmente 
melhorar a qualidade do som das chamadas ou você 
pode incrementá-las com ligações gratuitas em vídeo.

Você também pode usar o Skype para fazer cha-
madas muito baratas para telefones fi xos e celulares. 
Basta localizar a pessoa para quem deseja ligar na sua 
lista de contatos e clicar no nome dela. Para ligar para 

seu amigo de graça, basta clicar no botão verde. Isso 
iniciará a chamada e você pode falar pelo tempo que 
quiser, quando quiser.

Skype oferece mais do que apenas ligações gratui-
tas de Skype para Skype; são baratas as ligações locais, 
nacionais e internacionais, para telefones fi xos e celu-
lares. Por exemplo, por que não enviar uma mensa-
gem de texto diretamente do Skype; transferir uma 
chamada para seu celular; ou confi gurar um número 
online para seus amigos, familiares e colegas fazerem 
uma chamada local de seus antiquados telefones para 
o Skype, para qualquer lugar do mundo em que você 
esteja? Tudo do que você precisa para usar esses pro-
dutos é ter um Crédito Skype (Skype Credit) do tipo 
pague conforme você usa. Por outro lado, você pode 
fazer chamadas ilimitadas para telefones fi xos e adqui-
rir um grande conjunto de recursos úteis, com o paco-
te de assinatura, por uma baixa taxa mensal.

Há duas maneiras de começar a usar os produtos 
Skype. Uma envolve pagar uma assinatura mensal; a 
outra é uma opção conforme você usa com o Crédito 

FIGURA 23.1 Skype
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fotos a partir da área de trabalho ou Flickr, em segui-
da, comentá-las em mensagens instantâneas, enquan-
to você e um amigo veem juntos; fazer uma chamada 
de voz para outro usuário do Yahoo! Messenger, de 
graça (microfone e alto-falantes/fones de ouvido são 
necessários); ou até mesmo ligar para os outros em 
seus telefones convencionais ou celulares a partir do 
Messenger por um custo mínimo de um centavo por 
minuto (uma conta do Phone Out é necessária). O 
Yahoo! Messenger fornece um recurso Phone In para 
obter um número de telefone para o Messenger. Esse 
aplicativo fornece um novo número de telefone que 
permite que você receba ligações no Yahoo! Messen-
ger (conta do Phone In é necessária). O Yahoo! Mes-
senger também oferece envio de SMS ou mensagens 
de texto, em que você pode enviá-las a partir do Mes-
senger para telefones celulares de seus colegas, de 
graça. Você também pode ligar sua webcam para com-
partilhar vídeos ao vivo no Yahoo! Messenger.

Outra funcionalidade desse serviço é a Conferên-
cia via MI, por meio da qual você pode trocar mensa-
gens instantâneas com vários colegas de uma só vez e 
utilizar recursos de voz, quando disponíveis. Você pode 

trocar mensagens instantâneas com colegas em outras 
redes – como o Windows Live™ Messenger, Reuters 
Messaging e Lotus Sametime. A opção Transferência 
de Arquivos permite aos usuários enviar ar  quivos (com 
um limite de 2 GB) para um amigo quando trocam 
mensagens instantâneas. Há também o Redireciona-
mento de Mensagens para Celular que envia mensa-
gens instantâneas para o seu celular como mensagens 
de texto quando você sair do Messenger. Você pode 
usar a Barra de Busca de Contatos do Yahoo! para 
encontrar rapidamente um contato para trocar mensa-
gens instantâneas, chamadas, SMS, ou mais. O Yahoo! 
Cadê? permite que os usuários iniciem uma busca na 
web diretamente da janela de seu Yahoo! Messenger. O 
Yahoo! Endereços fornece a oportunidade de ver e 
editar qualquer informação do Yahoo! Endereços 
sobre contatos diretamente pelo Messenger. Há tam-
bém Confi gurações de Invisibilidade/Privacidade, 
pelas quais os usuários podem fazer com que apare-
çam online para alguns amigos e off-line para outros.

Os Alertas do Yahoo! Mail avisam os usuários quan-
do uma nova mensagem chega ao Yahoo! Mail. O ser-
viço de correio de voz incluso permite que os colegas 

FIGURA 23.7  Yahoo! Messenger
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As redes sociais, como atividade humana, ante-
cedem a todas e quaisquer formas de tecnologia digi-
tal. A conversa é o resultado natural sempre que mais 
do que duas pessoas se reúnem; as pessoas não podem 
ajudar a si mesmas. Pense sobre a última vez que você 
conversou sobre o clima com um casal de amigos ou 
mesmo com desconhecidos. Sua conversa poderia ter 
sido algo deste tipo:

• “Será que vai chover?”
• “Eu não sei, mas meu irmão disse que nevou em 

Denver, na noite passada.”
• “Seu irmão mora em Denver? Estou viajando 

para Denver daqui a duas semanas.”
Essa mesma conversa básica pode ser enriquecida 

pelas ferramentas de rede social, porque agora você 
pode conectar alguém diretamente com seu irmão, 
em Denver, via Facebook. Além disso, ele possui uma 
lista, na sua página do Facebook, de alguns de seus 
lugares favoritos para beber, comer e visitar. O que 
poderia ser melhor do que as recomendações de 
alguém de sua rede confi ável – mesmo alguém que 
você acabou de conhecer através de outra pessoa?

Rentabilizar esses tipos de conversas poderia se 
tornar parte de sua estratégia de mídia social. Imagi-
ne, por um momento, como essa conversa sobre o cli-
ma poderia ser vista sob um enfoque diferente se você 
trabalhasse para uma empresa que fabrica guarda-
chuvas ou botas para neve, ou se você gerenciasse uma 
adega de vinhos, em Denver.

Perfi s das Empresas e FerramentasPerfi s das Empresas e Ferramentas

Este capítulo apresenta as seguintes empresas, ferra-
mentas e aplicativos:

• Bebo   •  MOLI
• Facebook  •  MySpace

• Friendster  •  Ning
• Gather.com  •  Orkut
• LinkedIn   •  Plaxo
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

BeboBebo

Nome da Empresa: Bebo Inc.

URL: www.bebo.com

Localização: São Francisco, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2005

Modelo de Receita: Publicidade

O Que É?O Que É?

O Bebo é um aplicativo de rede social midiacêntrica 
online. Os usuários do Bebo criam perfi s e in teragem 
com outros usuários por meio de ações como compar-
tilhar fotografi as e vídeos, comunicar-se por mensa-
gens e posts de blogs e fazer enquetes e  questionários. 
O Bebo também permite a criação de Grupos, que são 
conjuntos de usuários que compartilham uma carac-
terística ou interesse comum. O conteúdo no Bebo 
não é dirigido apenas por usuários individuais, gran-

Redes SociaisRedes Sociais
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empresas no mundo inteiro e apresentou uma manei-
ra simples de os usuários aumentarem a sua presença 
online utilizando o networking para comercializar 
seus negócios.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Fast Pitch! facilita o networking para os profi ssio-
nais por meio da utilização de um perfi l mostrando o 
que fazem, o que vendem e o que torna a sua com-
panhia única. Os perfi s são interativos com a capaci-
dade de embutir vídeo, fotos, blogs e podcasts. Os 
usuários podem fazer contatos com outros profi ssio-
nais, baseados no setor, educação, localização, fi lia-
ções e assim por diante. Feiras “virtuais” de negócios 
permitem que os membros se conectem via bate-papo 
ao vivo ou streaming bidirecional de vídeo.

Os usuários podem distribuir conteúdo aos outros, 
como press releases, notícias, cartas, anúncios de even-
tos, vídeos, classifi cados, bate-papos ao vivo, vídeos 
embutidos, podcasts e campanhas de e-mail. O siste-
ma de distri buição do Fast Pitch! automaticamente 
segmenta a audiência que o usuário está buscando 
atingir garantindo que suas mensagens sejam vistas 
pelo público-alvo.

Os usuários podem avaliar o seu sucesso no Fast 
Pitch! utilizando as estatísticas da conta para ver o 
número de visualizações sobre seu perfi l, publicidade, 
press releases e eventos.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Fast Pitch! tem muitos dos mesmos aplicativos que 
um site de rede social comum teria como blog, vídeo, 
bate-papo, podcasts e assim por diante. A diferença é 
que o Fast Pitch! é direcionado para o marketing, 
então a difusão de notícias, os classifi cados, os press 
releases e as outras aplicações são voltadas para o 
aspecto do marketing no networking. O Fast Pitch! 
também tem aplicativos em outros sites como Face-
book, Blogger, Twitter, que juntam os sites por links.

Quem Usa?Quem Usa?

Os principais clientes do Fast Pitch! são profi ssionais 
das pequenas empresas, executivos de vendas e marke-
ting e empresários que estão envolvidos na promoção 

das suas empresas por meio de networking e de 
marketing. O Fast Pitch! também é utilizado como 
uma ferramenta para encontrar mais oportunidades 
de carreira. O Fast Pitch! se orgulha de não ser uma 
“rede monstro” com 50 milhões de usuários, muitos 
dos quais inativos. Ao invés disso, o Fast Pitch! apaga 
as contas inativas para que a rede esteja repleta de 
membros ativos que possam ser contatados. Portanto, 
todos os usuários são membros ativos.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se você é um profi ssional de negócios que está bus-
cando aumentar sua presença na web e fazer conexões 
com outros profi ssionais, então o Fast Pitch! pode ser 
para você. Tire proveito dos diferentes aplicativos que 
o Fast Pitch! tem a oferecer para benefi ciar suas pró-
prias necessidades profi ssionais.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Antes de se tornar CEO e fundador do Fast Pitch!, Bill 
Jula trabalhou como diretor de Negócios e Desenvol-
vimento na Backsoft Corporation, foi diretor execu-
tivo do campus da Universidade do Sul da Flórida 
e representante regional da Tampa Bay Devil Rays. 
Utilizando seu interesse na tecnologia, assim como 
sua experiência em vendas e marketing, Bill desenvol-
veu o Fast Pitch! Ele começou como uma empresa de 
eventos de networking que fazia “Speed Networking 
Events”2 que, desde então, cresceu até o Fast Pitch! A 
experiência que ele teve com as diferentes pessoas com 
as quais se conectou levou ao que o Fast Pitch! é hoje.

FriendsterFriendster

Nome da Empresa: Friendster

URL: www.friendster.com

Localização: São Francisco, Califórnia, 
Estados Unidos

Fundação: 2002

Funcionários: 57

Modelo de Receita: Publicidade

2 [N.T.] Algo como “Eventos de Networking Acelerados.” 
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Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Marc Andreessen e Gina Bianchini criaram o Ning em 
outubro de 2004. Andreessen é um empreendedor, 
engenheiro de software e cofundador da Netscape 
Communications Corporation e da Loudcloud, que 
mais tarde se tornou a Opsware. Bianchini foi o cofun-
dador e ex-CEO da Harmonics Communications, 
antes de se tornar o CEO do Ning.

OrkutOrkut

Nome da Empresa: Orkut (pertencente ao Google)

URL: www.orkut.com

Localização: Originalmente sediado na 
Califórnia, o Google anunciou em agosto 
de 2008 que a operação do Orkut seria 
transferida para o Brasil

Fundação: 2004

Funcionários: 20.000 (Google)

Modelo de Receita: Publicidades do Google

Slogan: Quem você conhece?

O Que É?O Que É?

O Orkut é um serviço de rede social de propriedade 
do Google. Sua fi nalidade é permitir que os usuários 
façam networking, socializem-se e criem relações com 
os outros membros do Orkut. Para utilizar o Orkut, 
você deve ter uma conta no Google que, então, tam-
bém se torna a sua conta do Orkut. O Orkut tem 
vários recursos primários disponíveis para os usuários, 
incluindo Página de Recados, Comunidades e Aplica-
tivos. O Orkut, de acordo com o site, “é uma comuni-
dade online projetada para tornar a sua vida social 
mais ativa e estimulante”.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Orkut pode ser utilizado como uma ferramenta 
complementar para qualquer fase no relacionamento 
entre os membros. Por exemplo, alguém que estava 
interessado em reunir pilotos de bicicleta da região 
poderia utilizar o mecanismo de busca para encontrar 

membros que listaram bicicleta como um dos seus 
interesses e, em seguida, interagir com eles através do 
envio de uma Mensagem, adicionando-os como um 
Amigo, ou como uma Paquera. Se você já é amigo de 
alguém no Orkut, você pode se comunicar através de 
recursos como Depoimentos e Página de Recados. O 
Orkut permite também a criação de Comunidades, 
um mecanismo para manter os usuários unidos por 
interesses em comum.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Google Talk pode ser integrado ao Orkut de forma 
que, qualquer membro do Orkut que esteja listado 
como seu amigo, pode contatá-lo pelo Google Talk sem 
ter que adicioná-lo manualmente. O Orkut também 
tem inúmeros aplicativos de terceiros que você pode 
adicionar à sua conta do Orkut. Esses aplicativos variam 
muito e adicionam um pouco de caráter para o Orkut. 
Alguns usos desses aplicativos são jogos, ferramentas de 
relacionamentos, salas de bate-papo e competições.

Quem Usa?Quem Usa?

A comunidade Orkut dispõe de uma ampla variedade 
de públicos e usuários. Estes podem variar de estudan-
tes do ensino médio até consultores de negócios ou 
veteranos de guerra. De acordo com dados demográ-
fi cos do Orkut, 73,43% da base de usuários está entre 
a faixa de 18 a 30 anos, e 71% dos membros estão 
situados no Brasil e na Índia, com 15,14% dos usuá-
rios vindo dos Estados Unidos. O Orkut não é muito 
popular na América do Norte, quando comparado a 
outros serviços de redes sociais.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o Orkut se estiver pensando em aderir 
a um serviço de rede social, especialmente se você já 
tiver uma conta do Google. Se você usar o Orkut, isso 
lhe dará uma nova maneira de iniciar e manter rela-
cionamentos, juntamente com algumas ferramentas 
de entretenimento a fi m de interagir com os outros. 
Além disso, você deve usar o Orkut se estiver interes-
sado principalmente na comunicação com os usuários 
que estão com menos de 30 anos de idade e vivem no 
Brasil ou na Índia.
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Um número signifi cativo de ferramentas no ecos-
sistema da mídia social lhe permite publicar e distri-
buir informações para um público reduzido 
e para um público amplo. O e-mail é um bom exem-
plo. Quantos informativos eletrônicos você costuma 
receber a cada mês via e-mail? Se você é como a maio-
ria das pessoas no mundo dos negócios, provavelmen-
te recebe mais do que tem tempo de ler e ainda há, 
provavelmente, alguns para os quais você reserva um 
instante para acompanhar e dar uma lida. Por quê? 
Porque a informação é valiosa para você. Isso faz dos 
informativos via e-mail uma das maneiras mais fáceis e 
populares de atingir funcionários e clientes. Mas isso 
é apenas a ponta do iceberg.

Este capítulo apresenta uma série de ferramentas, 
algumas delas bem diferentes umas das outras, que 
permitem que você e sua empresa criem, gerenciem, 
publiquem e distribuam conteúdo. Para fazer justiça, 
algumas ferramentas elencadas em outros capítulos 
poderiam facilmente ser classifi cadas neste. Mais uma 
vez, esse é um dos problemas com qualquer sistema 
de classifi cação; existem exceções. Ao invés de de bater 
sobre as exceções, no entanto, este capítulo procura 
apresentar uma programação razoável de ferramentas 
cujos atributos comuns e funções concebidas as quali-
fi cam como ferramentas de editoração.

Este capítulo apresenta informações sobre as se -
guintes empresas, ferramentas e aplicativos:

• Blogger
• Constant Contact
• Joomla
• Knol
• SlideShare
• TypePad
• Wikia

• Wikipedia
• WordPress
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

BloggerBlogger

Nome da Empresa: Blogger (pertencente 
ao Google)

URL: www.blogger.com

Localização: Mountain View, Califórnia, 
Estados Unidos

Fundação: 1999

Funcionários: 5 (Google 20.000)

Modelo de Receita: Publicidade

Taxas: Grátis

Slogan: Editoração ao pressionar um botão

O Que É?O Que É?

O Blogger permite que escritores de todos os níveis 
de habilidade se tornem seus próprios editores pela 
Internet. Os usuários podem blogar sobre seus inte-
resses profi ssionais, hobbies pessoais, esportes, vida 

EditoraçãoEditoração

C A P Í T U L O 25
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Joomla sustenta que o seu software requer quase 
nenhuma habilidade ou conhecimento técnico. O 
Joomla 1.0 era um derivado do código-base do Mam-
bo 4.5, está disponível em 20 idiomas e os usuários 
podem entrar em contato caso existam necessidades 
adicionais de tradução.1

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Joomla é utilizável por qualquer pessoa, em quase 
todos os segmentos. O site do Joomla fornece uma 
lista de ideias para a criação e gerenciamento de 
conteúdo:

• Sites ou portais corporativos
• Intranets e extranets corporativas
• Revistas, jornais e publicações online
• E-commerce e reservas online
• Aplicações governamentais
• Sites de pequenas empresas
• Sites empresariais e sem fi ns lucrativos
• Portais com base em comunidades
• Sites de escolas e de igrejas
• Páginas iniciais pessoais e familiares

1 [N.T.] Em português, algo como ... “porque código aberto é o que 
importa”.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

Os desenvolvedores de Joomla podem emparelhá-lo 
com um enorme número de aplicativos. A ideia toda 
por trás do Joomla é que, por ser de código aberto, as 
possibilidades de desenvolvimento e uso de aplicativos 
são infi nitas. O Joomla refere-se aos aplicativos como 
“extensões” porque estes são plug-ins a se adicionar 
ao seu site para melhorar a experiência de interação 
do usuário. Cerca de 4000 extensões estão disponíveis 
no site do Joomla, bem como em outros sites que afi r-
mam se especializar no desenvolvimento de aplicati-
vo/extensão do Joomla para os clientes.

Quem Usa?Quem Usa?

Uma variedade de empresas e organizações usa o 
Joomla para desenvolver seus sites. O Joomla lista os 
seguintes usuários em seu site:

• Nações Unidas (organização não governamen-
tal, www.unric.org)

• Quizilla, da MTV Networks (redes sociais, www.
quizilla.com)

• LA Weekly (publicação online, www.laweekly.
com)

• IHOP (cadeia de restaurante, www.ihop.com)
• Universidade Harvard (educacional, www.gsas.

harvard.edu)
• Citibank (intranet da instituição fi nanceira, não 

acessíveis ao público)
• The Green Maven (ecorecursos, www.greenma

ven.com)
• Outdoor Photographer (revista, www.outdoor

photographer.com)
• PlayShakespeare.com (cultural, www.playshakes

peare.com)
• Senso Interiors (design de móveis, www.sensoin

teriors.co.za)
No fórum do Joomla, website Showcase, aparece 

uma ampla variedade de usuários; revendedores de 
carros usados, agentes imobiliários, jogadores e histo-
riadores são apenas uma amostra.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se você estiver procurando por uma ferramenta open-
source e gratuita para desenvolver seu próprio site, o 

Nome da Empresa: Joomla Project (Open Source 
Matters)

URL: www.joomla.org

Localização: Cidade de Nova York, Nova York, 
Estados Unidos

Fundação: 2000

Funcionários: 12 (Existem 12 Membros Centrais 
do Projeto Joomla, mas não se sabe se são 
pagos, como o Joomla afi rma, ele é uma 
organização dirigida por voluntários.)

Modelo de Receita: Doações

Taxas: Grátis

Slogan: ... because open source matters1
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de entretenimento como o Celebrity Baby Blog. As 
empresas que desejem atingir seu público de uma 
forma mais pessoal, de forma direta, podem fazê-lo 
usando blogs do TypePad.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Blogar é a atual tendência de marketing para as 
empresas. Segundo o TypePad, as empresas devem 
blogar porque um blog:

• É uma maneira simples e efi caz de criar uma 
presença online profi ssional.

• Estabelece uma conversa entre você e as pessoas 
que são importantes para você.

• É uma tremenda forma de impulsionar sua clas-
sifi cação em mecanismos de busca.

• Gera um enorme impacto por muito pouco 
dinheiro.

• Permite que se assuma o controle do que você 
publica.

• Permite que se desenvolva uma posição de pen-
samento visionário.

• É uma valiosa ferramenta de negócio para cole-
tar as opiniões dos clientes.

• Cria um registro histórico de seu conteúdo.
Todas essas razões são válidas para os blogs em 

geral, não apenas no uso do produto do TypePad. 
A principal questão relativa ao uso do TypePad é se o 
usuário deseja pagar pelos serviços. A taxa de assi-
natura mais barata é de US$ 4.95/mês. Outros 
 numerosos programas de blogs estão disponíveis gra-
tuitamente, o que pode ser a maior atração para o 
novo blogueiro. Uma busca por “comparação com 
TypePad” proporciona uma série de análises de blog 
do TypePad contra outros programas de blogs como o 
Blogger, e todos se dizem diferentes. Talvez a maior 
razão para pagar pelo TypePad seja o serviço ao clien-
te recebido mediante a taxa mensal.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Ben e Mena Trott são casados e cofundadores da Six 
Apart Ltd. O nome da empresa refere-se à diferença 
de seis dias entre os seus aniversários. Quando esteve 
desempregado, em setembro de 2001, Ben escreveu 
um programa de weblog para a esposa, que se tornou 
o Movable Type. Quando o Movable Type 1.0 foi lan-

çado, foi baixado 100 vezes na primeira hora. Essa 
evolução levou à criação da Six Apart e de seus decor-
rentes produtos e serviços.

WikiaWikia

Nome da Empresa: Wikia

URL: www.wikia.com/wiki/Wikia

Localização: San Mateo, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2004

Funcionários: 50

Modelo de Receita: Financiamento Séries A e B e 
publicidade

Taxas: Grátis

Slogan: Find and collaborate with guys who love 
what you love.3

O Que É?O Que É?

Wikia, uma empresa criada por Max Levchin, cofun-
dador da Wikipédia, é diferente desta por não ser 
uma enciclopédia de informações no estilo wiki. Ela é, 
em vez disso, um conglomerado de temas especializa-
dos (chamados hubs de conteúdo), tais como jogos, 
hobbies e esportes. A intenção da Wikia é conter 
informações baseadas em comunidade com temas 
amplos e generalizados.

Como Pode Ser Utilizada?Como Pode Ser Utilizada?

A Wikia contém informação menos formal e até pode-
ria ser rotulada de entretenimento. Esportes, saúde, 
política, fi losofi a, quadrinhos e artes per formáticas 
são apenas alguns dos temas que compõem os hubs 
de conteúdo da Wikia. O conteúdo se concentra mais 
no lado pessoal/recreativo da informação, em oposi-
ção ao aspecto acadêmico/profi ssional.

3 [N.T.] Em português, algo como “Encontre e colabore com pessoas 
que amam o que você ama”.
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feeds, blogs externos ou qualquer outro meio tec no-
lógico que possa ser desenvolvido. Uma das caracterís-
ticas sociais que o Flickr considera muito importantes 
para seu produto é a possibilidade de um usuário per-
mitir que familiares e amigos participem na organiza-
ção de fotos e vídeos postados. O site do Flickr é 
utilizável em oito línguas, incluindo o inglês.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Para as contas gratuitas do Flickr são permitidos 100 
Mb de upload por mês; para as contas profi ssionais 
não há limite. Como outro incentivo, as contas pro são 
livres de publicidade. Você pode postar em blogs facil-
mente, assim que você os autentique na primeira vez 
que postar as fotos ou vídeos. Você pode também 
enviar fotos para o Flickr via e-mail, o que é ótimo para 
aquelas tiradas com câmera de telefones. As fotos 
podem ser compart ilhadas pública e reservadamente; 
estima-se, no entanto, que 80% de fotos do Flickr são 

Se uma imagem vale por mil palavras, qual é o 
valor de classifi car, organizar e compartilhar fotos com 
colegas e clientes em sua rede? Todas as ferramentas 
descritas neste capítulo podem fazer tudo isso. Para 
quem pensa que o compartilhamento de fotos pode 
ter mais apelo para as famílias em férias do que para o 
usuário de negócios sérios, todos, de arquitetos e me -
cânicos de automóveis a zoólogos e fabricantes de zí -
peres, têm usado um desses aplicativos em suas rotinas 
diárias. Às vezes, realmente temos que ver para crer.

Este capítulo apresenta as seguintes empresas, fer-
ramentas e aplicativos:

• Flickr
• Photobucket
• Picasa
• Radar.net
• Slide
• SmugMug
• Twitxr
• Zooomr
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

FlickrFlickr

O Que É?O Que É?

A missão do Flickr é ajudar os usuários a exporem seu 
conteúdo visual para o público de seu interesse via 
Web, dispositivos móveis, e-mail, o site do Flickr, RSS 
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Nome da Empresa: Flickr (associado ao Yahoo!)

URL: www.fl ickr.com

Localização: Sunnyvale, Califórnia, Estados Unidos

Fundação: 2004

Funcionários: 36

Modelo de Receita: Publicidade e contas para 
profi ssionais

Taxas: Grátis; contas para profi ssionais: 
US$ 24,95/ano

Slogan: Compartilhe suas fotos. Explore o mundo.
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compartilhadas publicamente. Podem ser classifi cadas 
por local e data de criação e marcadas e comentadas 
por quem as vir. Uma nova característica é a possibili-
dade de imprimir fotos e cartões postais. Para as contas 
profi ssionais, podem ser feitos uploads de vídeos com 
um máximo de 90 segundos e 150 MB de tamanho.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

Apple TV2 funciona com o Flickr, bem como aplicati-
vos de blog, Facebook e MySpace.

Quem Usa?Quem Usa?

Com mais de 3 milhões de usuários, existem muitos 
tipos de pessoas. Os usuários pessoais querem com-
partilhar momentos especiais, enquanto aqueles 
envolvidos em algum tipo de atividade artística po -
dem compartilhar seu trabalho, como fotografi a, 
joias, artesanato, música e muito mais. Além dos usu-
ários pessoais, o maior grupo, de longe, parece ser o 
do campo da fotografi a, independentemente de usar 
o Flickr para testar a resposta do público ao seu tra-
balho ou para oferecê-lo para uso sob licença Creati-
ve Commons1.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se você está procurando uma maneira de comparti-
lhar e organizar suas fotos, ou colaborar com outras 
pessoas utilizando fotos, o Flickr é uma ferramenta 
popular que vai facilmente satisfazer suas necessida-
des. Utilizar o Flickr para compartilhar fotos ou vídeos 
relacionados ao seu negócio ou organização é uma 
excelente forma de atingir um grande público, mas 
também de facilitar a postagem, etiquetagem e orga-
nização do seu conteúdo visual. Outra vantagem do 
Flickr é que, se você estiver procurando uma foto para 
usar, muitos usuários permitem a utilização de seu 
material por meio de licenças Creative Commons; em 
essência, você pode usar a criação visual de alguém, 

1 [N.T.] A licença Creative Commons é um tipo de direito autoral 
menos rígido, com regras específi cas e devidamente adaptado para a 
realidade da mídia social. Foi lançada em 2001, nos EUA, mas já está 
adaptada à legislação do Brasil, de Portugal e de outros países. Para 
mais informações acesse www.creativecommons.org.br.

desde que você atribua o devido crédito e vice-versa, 
isto é, se você deseja permitir o uso de seu material, 
você pode estabelecer por quais dos quatro meios o 
tornará disponível: atribuição, uso não comercial, 
obra não derivada ou compartilhamento pela mesma 
licença. Educadores no campo da fotografi a podem 
achar isso valioso como uma ferramenta de aprendi-
zagem ou um método para compartilhar projetos. As 
escolas podem achar que é útil para o compartilha-
mento de material sobre os eventos escolares, mas os 
devidos direitos autorais e permissões jurídicas deve-
rão ser levados em consideração.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Os empresários do ramo de jogos, Caterina Fake e seu 
marido, Steward Butterfi eld, desenvolveram inicial-
mente um hack que permitia aos usuários postar fotos 
na Web e, posteriormente, desenvolveram a capacida-
de de marcação nessas fotos. Esses projetos, um a um, 
se tornaram o Flickr, em 2004. Dezesseis meses depois, 
o Yahoo! comprou o Flickr por US$ 30 milhões.

PhotobucketPhotobucket

Nome da Empresa: Photobucket (Fox Interactive 
Media)

URL: www.photobucket.com

Localização: Denver, Colorado, Estados Unidos

Fundação: 2003

Funcionários: 6

Modelo de Receita: Publicidade e assinaturas 
premium

Taxas: Grátis; conta profi ssional: US$ 39,95/ano

Slogan: Where millions upload and share their 
photos e videos.2

O Que É?O Que É?

O Photobucket permite que os usuários façam upload, 
compartilhem, criem links e encontrem fotos, vídeos 

2 [N.T.] Em português, algo como “Onde milhões fazem upload e 
compartilham suas fotos e vídeos”.
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e gráfi cos. O Photobucket oferece ferramentas gratui-
tas para fazer slideshows de fotos e vídeos com música. 
Os usuários podem compartilhar fotos e vídeos com 
amigos por e-mail, mensagens instantâneas e telefone 
celular. O Photobucket também mantém uma grande 
biblioteca online de fotos e vídeos. Além disso, o Pho-
tobucket oferece um serviço de impressão online que 
permite aos usuários imprimir fotos (agora em con-
junto com as lojas Target) e adicionar imagens a pro-
dutos como camisetas, canecas, calendários, adesivos 
e muito mais. Os usuários também podem criar álbuns 
de colagens. O Photobucket é usado para fazer uploads 
de fotos para sites como o MySpace.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Photobucket é utilizado para editar e comparti-
lhar fotos e vídeos com familiares, amigos e asso-
ciados. Há álbuns grupais que se concentram em 
um determinado tema, tais como “animais fofi nhos”, 
e os membros do grupo contribuem com fotos para 
esse grupo específi co. Os usuários podem agora 
criar álbuns de colagens para melhorar suas apre-
sentações de fotografi as, fazer animações com suas 
fotos, ou upload de seus vídeos e adicionar música 
de fundo. Os usuários podem também compartilhar 
gráfi cos como ícones e planos de fundo do MySpace, 
bem como adicionar outros elementos gráfi cos. O 
Photobucket patrocinou concursos relacionados a 
imagens para os lançamentos de novos fi lmes – como 
fez com Quarentena, no qual os usuários procura-
vam cinco imagens do fi lme no site para qualifi cá-lo 
para os prêmios.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Photobucket funciona com Digg, MySpace, Juice-
Caster, iPhone, software Morpheus Albelli Photo 
Books, Blogger, Facebook, Chumby, TiVo e com o 
navegador Flock.

Quem Usa?Quem Usa?

O Photobucket é usado principalmente por adoles-
centes, jovens adultos e como hobby. Não parece 
haver um extenso público profi ssional presente no 
Photobucket. Uma grande quantidade de perfi s demo-

gráfi cos se concentra em gráfi cos, celebridades, mo -
delos e eventos pessoais especiais.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

O Photobucket é usado aparentemente mais para 
interesses pessoais e como hobby. A melhor razão 
orientada aos negócios para a utilização do Photobu-
cket seria a capacidade de anunciar para os mais de 41 
milhões de membros. Como o Flickr, muitos dos 
envolvidos na indústria da fotografi a publicam suas 
fotos no Photobucket para ganhar exposição e adqui-
rir uma base de clientes/fãs. Há fotos de eventos como 
convenções políticas, conferências e outros.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O Photobucket foi fundado em 2003 por Alex Welch 
e Darren Crystal e comprado pela Fox Interactive 
Media, em 2005. Os dois observaram que os usuários 
do comércio eletrônico e das redes sociais precisavam 
de um hub principal de onde publicar e compartilhar 
suas fotos e vídeos. De acordo com uma entrevista ao 
USA Today, em 2007, Alex Welch “queria que o Pho-
tobucket servisse como um depósito de fotografi as 
para uploads simples para uma ampla faixa da web.”

PicasaPicasa

Nome da Empresa: Picasa

URL: www.picasa.google.com

Localização: Mountain View, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2001

Funcionários: 20.000

Taxas: Grátis

Slogan: A maneira fácil de localizar, editar e 
compartilhar suas fotos.

O Que É?O Que É?

O Picasa é um aplicativo para organizar e editar fotos 
digitais, destinado especifi camente aos usuários mais 
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As características e funções de cada perfi l podem 
ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

iTunesiTunes

Nome da Empresa: Apple, Inc.

URL: www.apple.com/itunes/

Localização: Cupertino, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2001 (Apple 1976)

Modelo de Receita: Publicidade e 
merchandising

Slogan: A capital do entretenimento do seu 
mundo.

O Que É?O Que É?

O iTunes é um aplicativo de mídia digital que funcio-
na tanto em sistemas operacionais Macintosh quanto 
Windows. O iTunes permite aos usuários acessarem, 
organizarem e reproduzirem arquivos de vídeo e de 
música. Outro grande aspecto do iTunes é o usuário 
poder, desde que conectado à Internet, comprar mú -
sicas, álbuns, fi lmes, programas de TV, podcasts, audio-
 livros e outras mídias digitais por meio de sua loja 
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No fi nal do século XIX, um grupo de cientistas 
e engenheiros, incluindo Nikola Tesla e Guglielmo 
Marconi, resolveu trazer ao mundo um meio de 
comunicação sem fi o. Eles não estavam, naturalmen-
te, trabalhando para uma companhia de celulares. 
Eram, no entanto, os inventores do rádio, uma tecno-
logia de áudio que se tornou, ao longo dos anos, a 
própria defi nição de comunicação, colaboração, edu-
cação e entretenimento. Nem Tesla nem Marconi 
tiveram essencialmente muita infl uência sobre o con-
teúdo que faria, um dia, um passeio através das ondas 
de rádio, mas é certo que seus esforços mudaram a 
sociedade e o comércio de uma forma que ainda se 
faz sentir.

Hoje, o áudio engloba mais do que apenas o rádio, 
mas, na sua essência, tem o poder de mover as pessoas 
com a música, de captar a atenção dos ouvintes com 
as notícias do dia, ou de criar um teatro mental que 
sugere, com palavras e sons, o que as pessoas não 
podem ver. Como tal, o áudio pode ser um aspecto 
fundamental de uma estratégia de mídia social. Ironi-
camente, este capítulo não é sobre o rádio, que é 
abordado no Capítulo 30, sobre fazer Livecasts. Em 
vez disso, este capítulo se concentra em aplicativos 
que permitam que você faça upload, download e com-
partilhe conteúdos de áudio, muitos dos quais foram 
removidos ou afastados das tradicionais ondas de 
rádio para serem transferidos para um dispositivo 
digital de sua escolha.

Este capítulo apresenta as seguintes empresas, fer-
ramentas e aplicativos:

• iTunes
• PodBean
• Podcast.net
• Rhapsody
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online. (Um podcast é, geralmente, defi nido como 
uma série de arquivos de áudio e vídeo disponível na 
Internet para os usuários ouvirem e/ou assistirem no 
computador ou dispositivo multimídia portátil.) O 
iTunes também é o software de interface usado para 
interagir com produtos como o iPhone e o iPod.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O iTunes pode ser utilizado de muitas maneiras. A 
principal função é a de um leitor e uma biblioteca 
para seus arquivos de mídia digital. Por meio deles 
você pode baixar, estruturar e reproduzir seus vídeos 
e músicas. Além disso, o iTunes pode ser utilizado 
amplamente como um meio de divulgação de infor-
mações, uma vez que dá aos usuários a possibilidade 
de assinar, receber e ouvir os podcasts; ele também 
possibilita que qualquer um envie podcasts para o 
diretório de podcasts do iTunes.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O iTunes é totalmente compatível com os outros apli-
cativos da Apple, especialmente o GarageBand e os 
conjuntos (suítes) iLife e iWork. Os aplicativos em 
ambos os conjuntos permitem aos usuários acessar a 
respectiva biblioteca e importar seus projetos para ela. 
Qualquer canção criada no GarageBand pode ser 
exportada para o iTunes. Trabalhar com scripts tam-
bém é possível nele, que oferece aos usuários a opor-
tunidade de coordená-los com aplicativos adicionais.

Quem Usa?Quem Usa?

O iTunes é usado por um segmento muito grande de 
usuários de mídia digital. Tal popularidade, provavel-
mente, pode ser atribuída a diversos fatores, tais como 
o advento do iPod, o fato de o iTunes ser gratuito 
para baixar e pelo elevado número de podcasts e 
músicas disponíveis para download e compra; razões 
pelas quais, muitos desenvolvedores de podcasts usam 
o iTunes numa tentativa de atingir o maior número 
possível de ouvintes. A grande maioria dos consumi-
dores dos computadores Mac usa o iTunes, uma vez 
que o aplicativo vem com todos os computadores 
dessa marca.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o iTunes se estiver interessado em um 
aplicativo de mídia digital amigável ao usuário e gra-
tuito. Você também deve usá-lo se quiser comprar 
uma variedade de diferentes arquivos de mídia digital, 
baixá-los e reproduzi-los dentro do mesmo aplicativo. 
O iTunes é um bom reprodutor de mídia para usar se 
você estiver interessado em fazer podcasts, como um 
assinante ou como um criador, uma vez que ele dá 
acesso a inúmeros podcasts e ouvintes em potencial.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O iTunes saiu de um antigo aplicativo de computador 
chamado SoundJam MP, que foi criado em 1999 por 
Jeff Robbin e Bill Kincaid e, então, comprado pela 
Apple, em 2000. Depois que a Apple ajustou a interfa-
ce, os skins e o conjunto de recursos, o programa foi 
lançado como o iTunes, em janeiro de 2001.

PodBeanPodBean

Nome da Empresa: PodBean

URL: www.podbean.com

Localização: Wilmington, Delaware, Estados 
Unidos

Fundação: 2006

Funcionários: 10

Modelo de Receita: Publicidade e inscrições 
especiais (premium)

Mote: Hospedagem de podcast, contribuição social.

O Que É?O Que É?

O PodBean é um prestador de serviços de podcast 
que foi criado para permitir que indivíduos e empre-
sas tenham a possibilidade de publicar podcasts facil-
mente, sem nenhum conhecimento técnico prévio, 
em webdesign do site ou em podcast. O Pod Bean con-
solida ferramentas de editoração, gestão, difusão e 
análise de podcasts em uma interface amigá vel e do 
tipo aponte e clique, semelhante a um ambien te de blog. 
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O PodBean também permite aos usuários navegar, 
ouvir e assinar podcasts, hospedados no PodBean ou  
não, tudo em um único lugar.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O PodBean pode ser utilizado de duas formas princi-
pais: como uma ferramenta de arquivamento de pod-
cast e como meio para divulgar os podcasts com 
facilidade. Os usuários podem coletar suas assinaturas 
de podcasts de toda a Internet, bem como acessar 
todos os podcasts entregues por meio do PodBean, e 
armazená-los em um local em sua conta no PodBean. 
O PodBean também funciona como um mecanismo 
de entrega de podcast, permitindo aos assinantes 
publicar e distribuir podcasts de uma maneira simples 
e efi caz. Ferramentas adicionais, tais como podcasts 
programados e estatísticas de assinantes estão disponí-
veis para pacotes de contas avançadas.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O PodBean é compatível com diversos aplicativos para 
aumentar a exposição e a fl exibilidade dos podcasts 
de um usuário. Entre os aplicativos mais visíveis estão 
o iTunes, os sites de redes sociais, como MySpace e 
Facebook; os sites de blogs, como LiveJournal e Blog-
ger; e o PayPal. O PodBean também permite uma 
infi nidade de tipos de arquivo a serem carregados 
para o site, variando de diferentes formatos de áudio 
até documentos do Microsoft PowerPoint.

Quem Usa?Quem Usa?

Uma grande variedade de usuários, em contextos pro-
fi ssionais e de lazer, utiliza o PodBean. Os ouvintes 
individuais usam o PodBean para pesquisar em um 
vasto catálogo de temas para descobrir novos podcasts 
para ouvir, buscando unir suas outras assinaturas de 
podcast em um só lugar. Podcasters de todos os tipos 
também fazem uso do PodBean. As pessoas podem 
publicar podcasts sobre um tema desejado de forma 
que audiências com gostos semelhantes possam ouvir 
suas ideias. Os educadores também fazem uso do Pod-
Bean, seja para compartilhar pesquisas com os cole-
gas, seja para ensinar. O último segmento central dos 
usuários do PodBean são os podcasters comerciais, 

que tanto vendem seus podcasts, quanto usam seus 
podcasts para comercializar uma mercadoria.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o PodBean se estiver, ou querendo 
estar, envolvido com podcasts, como ouvinte ou edi-
tor. Do ponto de vista de um ouvinte, o PodBean torna 
mais fácil e efi ciente o consumo de podcasts. A possi-
bilidade de realizar buscas dentro do grande catálogo 
de podcasts simplifi ca encontrar novos podcasts e o 
reprodutor embutido lhe dá a opção de ouvi-los dire-
tamente no seu navegador. Além disso, a oportunida-
de de reunir todas as suas assinaturas de podcasts em 
um ponto garante que você possa acessar seus pod-
casts de qualquer computador conectado à Internet. 
Do ponto de vista de um criador de podcast, o PodBean 
oferece várias ferramentas para publicar e comparti-
lhar o seu. O site com podcasts personalizados inclu-
sos, juntamente com a interface aponte e clique, lida 
com a maioria das questões técnicas, de forma que 
um novato em publicar podcasts pode acostumar-se 
muito rapidamente. A grande variedade de tecnolo-
gias compatíveis é também um benefício aos usuários 
do PodBean. Por meio do PodBean e de entidades 
como iTunes, sites sociais e outros blogs, seu podcast 
pode rapidamente comercializar você mesmo para 
novos públicos. Por último, o PodBean é amigável aos 
podcasts comerciais, por isso, se você é uma empresa 
ou um empresário buscando fazer do podcast uma 
vantagem potencial, o PodBean é um bom prestador 
de serviços de podcasts a considerar.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O PodBean foi criado em fevereiro de 2006. Em 10 
de abril de 2007, foi constituído como uma sociedade 
de res  ponsabilidade limitada, de acordo com a Divi-
são de Corporações do Estado de Delaware, nos Esta-
dos Unidos.

Podcast.comPodcast.com

O Que É?O Que É?

O Podcast.com é uma plataforma criada pela Treedia 
Labs no qual se visualizam ou ouvem-se os podcasts 
sem dispositivos ou softwares adicionais, e “obtém-se 
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tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

BrightCoveBrightCove

Nome da Empresa: Brightcove

URL: www.brightcove.com

Localização: Cambridge, Massachusetts, 
Estados Unidos

Fundação: 2004

Funcionários: 110

Modelo de Receita: Venda de pacotes de 
serviços

Taxas: Sob consulta

O Que É?O Que É?

“Brightcove é uma empresa de editoração online de 
vídeo” que serve como uma plataforma para os pro-
prietários de conteúdo atingir diretamente o público-
alvo pela Internet, que permite aos editores da Web 
“enriquecer seus sites com difusão de programação 
de vídeo” e que fornece “aos comerciantes mais for-
mas de se comunicar e interagir com os clientes”. A 
empresa promove os próprios serviços como “fl exí-
veis, mas abrangentes” e pede ao usuário que “maxi-
mize sua presença em vídeo na Internet, integrando o 
Brightcove diretamente às suas soluções existentes de 
mídia, tais como sistemas de gestão de conteúdo, ser-
vidores de publicidades e plataformas de análise”.

Em 1979, um grupo de rock britânico, The 
Buggles, lançou uma música chamada Video Killed the 
Radio Star1, que foi o primeiro vídeo musical a apare-
cer na MTV americana, quando o canal a cabo era ao 
vivo, em 1º. de agosto de 1981. O resto, como dizem, 
é história, embora se deva registrar que vídeos de 
música têm tido uma relação complementar, e não 
contraditória, com o áudio desde aquela decisiva noi-
te de verão de 1981.

Adentrando o século XXI, alguns especialistas e 
especuladores têm dito coisas semelhantes sobre apli-
cativos como o YouTube, argumentando que as emis-
soras de televisão abertas e a cabo vão enfrentar 
desafi os signifi cativos provenientes do fato de os servi-
ços da Web 2.0 serem capazes de fornecer conteúdos 
de vídeo sob demanda – não apenas qualquer conteú-
do de vídeo, mas aquele que é compartilhado e pro-
movido pelas redes sociais.

Este capítulo o apresenta a alguns dos prin cipais 
participantes neste segmento de rápido  crescimento 
do ecossistema de mídia social. Especifi camente, você 
aprenderá sobre as seguintes empresas, ferramentas e 
aplicativos:

• Brightcove
• Google Video
• Hulu
• Metacafe
• Viddler
• YouTube
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-

1 [N.T.] Em português, “O vídeo matou o artista de rádio”.
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Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Diversas alternativas de utilização do Brightcove estão 
disponíveis. Redes, emissoras, jornais e revistas podem 
chegar a novos públicos, ampliar as opções de publici-
dade e alcançar “segmentos de públicos por opções de 
compartilhamento viral2 monitorado e gerenciado”. 
Gravadoras e artistas podem usar “vídeos online para 
criar um fl uxo de receita e impulsionar as venda de 
músicas”. Os sites podem integrar vídeos online para 
aumentar as visualizações (page views), o tempo gasto 
em uma página e o tráfego “por meio da difusão e da 
distribuição viral”. Os comerciantes de venda direta ao 
consumidor podem construir o reconhecimento da 
marca por meio de conteúdos online e campanhas de 
vídeos e aumentar as vendas online mediante uma 
cobertura detalhada do produto. Os órgãos governa-
mentais e as organizações educacionais podem utilizar 
as soluções online de vídeo da Brightcove para cober-
turas de encontros e pronunciamentos e ao oferecer 
módulos de ensino à distância. Qualquer organização 
pode usar os serviços de produção de vídeo fornecidos 
pela Brightcove para criar vídeos de recrutamento, 
depoimentos e documentários.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

Os vídeos da Brightcove usam a tecnologia Adobe 
Flash para fazer streams de vídeos em Flash para com-
ponentes de software (widgets), compatíveis com 
aplicativos que suportem vídeos em Flash. A Brightco-
ve também estabeleceu uma “parceria de distribuição 
com a TiVo”, uma “parceria de entrega de conteúdo 
com a Limelight Networks” e “com a Reuters para 
criar um programa para difundir os executores de 
vídeos de notícias personalizadas”.

Quem Usa?Quem Usa?

Com o desenvolvimento dos editores de jornais e 
revistas se expandindo para o vídeo online, a Bri-
ghtcove capitalizou esse movimento e assinou acordos 
com empresas como a Time Inc., TV Guide, Disco-

2 [N.T.] O anúncio, distribuição ou publicidade viral é aquele que al-
cança um usuário suscetível que, infectado, espalha a infecção para 
outro usuário e assim sucessivamente. O termo é relacionado à difusão 
espontânea de um conceito, marca ou ideia.

very Communications (Discovery Channel, Travel 
Channel, TLC e Animal Planet), Washington Post, 
Newsweek Interactive, Meredith Corporation, the 
Hearst Corporation, Nielsen Business Media, Crain 
Communications, Reed Business Information, Wine 
Spectator e National Geographic.

“A Showtime é um empresa de conteúdo, não 
uma empresa de tecnologia. A Plataforma Bright cove 
permite que nos concentremos naquilo que fazemos 
melhor”, de acordo com Chris Lucas, vice-presidente 
e produtor executivo de mídia digital da empresa.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

A Brightcove oferece numerosas soluções para edito-
ração de vídeo que se integram diretamente às solu-
ções existentes de mídia para uma variedade de 
organizações. Se a sua está trabalhando na expansão 
de serviços de vídeo online, a Brightcove pode ser uma 
solução adequada para atingir novos públicos. As 
publicações de mídia de notícias podem “difundir 
para e de publicações relacionadas e afi liadas” e “au -
mentar a receita com uma ampla gama de formatos de 
anúncios e opções de segmentação”. A Brightcove 
também suporta conteúdos como slideshows, podcasts 
e áudios para maior fl exibilidade para os usuários.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Jeremy Allaire e seu irmão, J. J. Allaire, fundaram a 
Allaire Corporation, em 1995, onde criaram a ferra-
menta de desenvolvimento para Web, ColdFusion. 
“Quando a Macromedia adquiriu a Allaire, em março 
de 2001, Jeremy se tornou o Diretor Chefe de Tecno-
logia” e “ajudou a desenvolver a plataforma Macro-
media MX (Flash)”. Ele deixou a Macromedia em 
2003 para se juntar à empresa de capital de risco, 
General Catalyst. Jeremy Brightcove fundou a Bri-
ghtcove em 2004 e, atualmente, atua como Diretor 
Executivo. A Brightcove é uma empresa privada man-
tida por capital de risco.

Google VideoGoogle Video

O Que É?O Que É?

O Google Video é um site de compartilhamento de 
vídeo que oferece serviços premium por uma pequena 
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taxa anual. Seu foco principal está em fornecer gratui-
tamente vídeos pesquisáveis apresentando mídias 
amadoras, vídeos da Internet, anúncios virais, trailers 
de fi lmes e mídias profi ssionais comerciais. Uma 
característica benéfi ca do Google Video é a ferramen-
ta de documentação que registra e armazena detalhes 
sobre o número de vezes que cada um dos vídeos do 
usuário foi visto e baixado dentro de um período 
específi co, pode ser baixada em uma planilha eletrô-
nica ou impresso.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Google Video pode ser utilizado para compar tilhar 
vídeos, como os de treinamento interno, pronuncia-
mentos corporativos, módulos de aprendizagem vir-
tual e apresentações. Os vídeos podem ser mantidos 
em segurança e privados, sem neces sidade de envio 
por e-mails ou o download de arquivos grandes. Esses 
vídeos enviados podem ser conectados a websites pes-
soais ou corporativos e ordenados por data ou popu-
laridade. Os usuários podem também baixar vídeos e 
salvá-los em seus telefones celulares.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O banco de dados de buscas do Google Video inclui 
vídeos do YouTube, GoFish, ExposureRoom, Vimeo, 

MySpace, Biku, e Yahoo! Video. O Google  Video roda 
no Windows e no Mac OSX, e é compatível com o Vir -
tualDub e com o GVideo Fix, que podem ler os ar  quivos 
.gvi e convertê-los em diferentes formatos. As ver  sões 
para Linux do VLC Media Player e do Kaffeine também 
são compatíveis com o formato .avi do Google.

Quem Usa?Quem Usa?

As organizações empresariais e as de ensino podem 
usar o Google Video como vídeos de treinamento 
in terno, apresentações e anúncios corporativos, de -
monstrações de produtos e módulos de aprendizagem 
virtual.

Segundo Manesh Patel, diretor de informática da 
Sanmina-SCI, “o custo e a complexidade limitaram, 
até agora, a utilização efi caz do vídeo para melhorar 
as funções da empresa. A integração do vídeo no Goo-
gle Apps, combinada com a melhoria contínua nos 
dispositivos de vídeo e na infraestrutura de rede, ofe-
rece importantes oportunidades de inovação e de eco-
nomia em todas as nossas equipes globais”.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se a sua empresa ou organização quer implementar 
treinamentos em vídeo, módulos de aprendizado vir-
tual, demonstrações de produtos, ou anúncios corpo-
rativos, mas não dispõem de pessoal ou recursos 
disponíveis no departamento de TI, o Google Video 
pode ser uma solução adequada. Uma vez que o Goo-
gle Video requer apenas um navegador padrão, prati-
camente qualquer departamento com acesso à 
Internet pode usá-lo. “O Google hospeda e transmite 
seus vídeos com segurança, para que os funcionários 
não precisem compartilhar vídeos por e-mail ou pres-
sionem o TI para gerar uma solução de vídeo”.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Larry Page é cofundador e presidente de produtos. 
Seu amor por computadores começou na tenra idade 
de seis anos e, mais tarde ele se formou na Universi-
dade de Michigan, como bacharel em  Engenharia 
especializado em engenharia da computação. Enquan-
to estava no programa de doutoramento em ciência 
da computação na Universidade de Stanford, Larry 

Nome da Empresa: Google Video

URL: www.video.google.com

Localização: Mountain View, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 1998

Funcionários: 2.000 (Google)

Modelo de Receita: Publicidade e mecanismos 
de busca geradores de receita

Taxas: Básico: Grátis; versão Premier: US$ 50/
ano por usuário

Slogan: Organizar a informação no mundo e 
torná-la universalmente acessível e útil.
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PlurkPlurk

Nome da Empresa: Plurk

URL: www.plurk.com

Localização: Mississauga, Ontário, Canadá

Fundação: 2008

Funcionários: 8

Modelo de Receita: Nenhum; empresa privada

Taxas: Grátis até o momento

Slogan: Your life, on the line.1

O Que É?O Que É?

O Plurk é um serviço temático de mensagens instantâ-
neas que fornece um veículo para “mostrar os eventos 
que compõem sua vida e acompanhar os eventos das 
pessoas importantes para você, em pequenas mensa-
gens ou links, que possam ser transmitidos pela Web 
por meio de mensagens instantâneas e mensagens de 
texto para seu telefone celular”. O Plurk combina 
envio de mensagens instantâneas, mensagens de texto 
e blogs para a comunicação com amigos, familiares e 
colegas de trabalho.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Plurk é usado atualmente para comunicações com 
amigos e familiares e pode ser uma ferramenta efi caz 

1 [N.T.] Em português, algo como “Sua vida, à prova”.

Pense na utilização de microblogs como um 
 cruzamento entre utilizar blogs e enviar mensagens 
de texto. Empresas como a Cisco, a Blue Jet e a Who-
le Foods têm utilizado a ferramenta de microblog 
Twitter para se comunicar com funcionários, forne-
cedores e clientes. A NASA utilizou o Twitter para 
anunciar que a Sonda Phoenix Mars Lander havia 
descoberto o que parecia ser gelo em Marte. A CNN 
usa o Twitter para lidar com as opiniões instantâneas 
que os telespectadores deixam em seu site e, até mes-
mo, para compartilhá-las no ar. Não surpreende que 
tanto o partido Republicano quanto o Democrata 
fi zeram uso extensivo de microblog durante a cam-
panha presidencial de 2008, para se comunicarem 
e colaborarem com os trabalhadores e apoiadores 
da campanha.

Pelo fato de o microblog poder ser usado a partir 
de um computador ou celular, essas ferramentas ofe-
recem, às empresas em particular, uma maneira versá-
til de interagir com os funcionários e clientes. Este 
capítulo apresenta três empresas dessa categoria:

• Plurk
• Twitter
• Twitxr
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.
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de colaboração em projetos ou na comunicação entre 
escritórios em um ambiente de negócios, especial-
mente se a organização for grande ou espalhar-se por 
diversas localidades. O Plurk também tem potencial 
para uso como uma ferramenta de marketing boca a 
boca. Em um ambiente acadêmico, pode ser usado 
como uma ferramenta de colaboração para projetos, 
para conversas rápidas entre professores e funcioná-
rios ou alunos e professores, ou para esclarecimento 
de atribuições.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

As imagens e vídeos podem ter links com YouTube, 
TinyPic, ImageShack, Flickr ou Photobucket, e o 
Plurk fornece uma miniatura de referência no com-
ponente da linha do tempo para visualização na pró-
pria ferramenta. O site tem um componente (widget) 
incorporável para postar em seu blog ou página da 
Web e é compatível com o mensageiro instantâneo da 
AOL. Os aplicativos Karma fornecem informações 
sobre os Plurkers mais ativos.

Quem Usa?Quem Usa?

Os principais grupos de usuários do Plurk incluem 
familiares e amigos, e é usado como um serviço de 
mensageiro instantâneo/envio de texto, permitindo 
que os usuários mantenham contato e partilhem os 
momentos importantes de suas vidas. Embora não 
seja muito utilizado nos negócios, o Plurk tem poten-
cial para ser usado na comunicação e colaboração 
dentro da empresa, como um novo tipo de ferramen-
ta de pesquisa de mercado. O Plurk também tem 
potencial para ser utilizado para campanhas do tipo 
boca a boca.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se você estiver procurando uma maneira de se comu-
nicar com amigos, familiares e colegas de tra balho, ou 
de fazer periódicos ou registros de suas atividades 
diárias, o Plurk é uma plataforma efi caz. Ele é um 
novato no mercado de mídia social, mas tem crescido 
rapidamente em um período muito curto e possui 
grande potencial para uso como uma ferramenta de 

marketing social, um meio de colher opiniões de con-
sumidores, ou uma plataforma de comunicação em 
uma variedade de ambientes.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

“O Plurk foi concebido como um meio de comunica-
ção destinado a trazer um equilíbrio entre blogs e 
redes sociais, e entre os envios de e-mails e de mensa-
gens instantâneas. Depois de meses de desenvolvi-
mento, o Plurk foi lançado em maio de 2008”. As 
informações sobre o fundador do Plurk estão atual-
mente indisponíveis para o público.

TwitterTwitter

Nome da Empresa: Twitter

URL: www.twitter.com

Localização: São Francisco, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2006

Funcionários: 25

Modelo de Receita: Nenhum até o momento

Taxas: Grátis até o momento

Slogan: What are you doing? 2

O Que É?O Que É?

O Twitter é um veículo social, especialmente criado 
para melhorar a comunicação. “O Twitter é um servi-
ço para amigos, familiares e colegas de trabalho se 
comunicarem e manterem-se conectados”. As pessoas 
podem “compartilhar sua atividade ou estado de 
espírito atual com amigos e estranhos”. Chris Win-
fi eld considera o Twitter uma “espécie de boca a 
boca” para as pequenas empresas gerarem melhores 
relacionamentos. Os usuários podem receber atuali-
zações, pelo site do Twitter, de mensagens instantâ-

2 [N.T.] Em português, algo como “O que você está fazendo?”.
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neas, SMS, RSS ou e-mail, ou por aplicativos como o 
Twitterrifi c ou o Facebook.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Antes de seu lançamento para o público, o Twitter foi 
utilizado como uma ferramenta de pesquisa e desen-
volvimento dentro da Obvious, LLC. A maioria dos 
usuários “tweetam” atualizações sobre suas atividades 
diárias para se comunicar com amigos, familiares e 
colegas de trabalho. O Twitter esteve na mídia duran-
te o ano passado inteiro devido à sua utilização como 
uma “fonte de notícias de intenso boca a boca”, e 
recebeu o crédito de ter noticiado, em primeira mão, 
eventos atuais e importantes desastres naturais. As 
empresas começaram a usar o Twitter como um servi-
ço gratuito de pesquisa de mercado e para obter opi-
niões sobre produtos e serviços.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Twitter atua com ferramentas de autoria, tais como 
Twhirl, além de várias ferramentas para telefones 
celulares, e como extensões do navegador. Mecanis-
mos de busca como o TweetScan, o FriendFeed e o 
Summize (do qual o Twitter anunciou a compra em 
15 de julho de 2008) são outros aplicativos compatí-
veis, assim como os rastreadores de “Hashtags” – 
como o Hashtags e o Twemes – e os Mashups, como 
o Twittervision.

Quem Usa?Quem Usa?

A maioria dos usuários “tweetam” atualizações sobre 
suas atividades diárias para se comunicar com amigos, 
familiares e colegas de trabalho. O Twitter esteve na 
mídia durante o ano passado inteiro devido à sua uti-
lização como uma “fonte de notícias de intenso boca 
a boca”, e recebeu o crédito de ter noticiado, de últi-
ma mão, eventos atuais e importantes desastres natu-
rais. As empresas começaram a usar o Twitter como 
um serviço gratuito de pesquisa de mercado e para 
obter opiniões sobre produtos e serviços.

Empresas como Cisco Systems, Whole Foods 
Market, Dell, Zappos.com e Comcast usam o Twitter 
para fornecer atualizações aos clientes.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles lançou 
mão da tecnologia durante os incêndios fl orestais em 
outubro de 2007, na Califórnia.

A NASA usou o Twitter para dar a notícia da des-
coberta, pela sonda Phoenix Mars Lander, do que 
parecia ser gelo em Marte. Outros projetos da NASA, 
como as missões do Space Shuttle e da Estação Espa-
cial Internacional, também forneceram atualizações 
via Twitter.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se você estiver procurando por um método rápido de 
comunicação para sua empresa, deve usar este meio 
social. As organizações de notícias como a CNN e a 
BBC “começaram a usar o Twitter para divulgar as 
últimas notícias ou para fornecer feeds de informa-
ções para eventos esportivos”. O Twitter foi utilizado 
nas campanhas presidenciais de Barack Obama, em 
2008, como um “mecanismo de publicidade” e, segun-
do Ralph Nader, “para mostrar atualizações em tempo 
real de suas equipes de campanha em todo o país”. A 
Cruz Vermelha também usa o Twitter “para trocar 
informações a cada minuto” sobre desastres locais, 
incluindo estatísticas e indicações.

O estudante de graduação em jornalismo pela UC 
Berkeley, James Buck, e seu tradutor, Mohammed 
Maree, foram presos no Egito, enquanto fotografa-
vam um protesto local contra o governo.

Em seu caminho para a delegacia, Buck usou seu 
celular para twittar a mensagem ‘Preso’ para seus 
48 seguidores que se comunicaram com a Uni-
versidade de Berkeley, com a Embaixada dos 
EUA e com uma série de organizações de im-
prensa em seu auxílio. Enquanto estava sendo 
detido, Buck conseguiu enviar atualizações so-
bre a sua condição para seus seguidores. Como 
resultado da mensagem e dos esforços de seus 
amigos do Twitter, ele foi solto no dia seguinte, 
em Mahalla, após a faculdade contratar um advo-
gado para ele.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O Twitter foi inicialmente utilizado internamente 
pela Obvious, LLC como um projeto de pesquisa e 
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mitir que os anfi triões atendam chamadas ao vivo e 
toquem MP3s durante um programa. Os ouvintes 
podem assinar os programas conforme são arquivados 
em 30 minutos, ou menos, e receber um feed RSS 
exclusivo. O BTR tem milhares de anfi triões ativos, 
assim como clientes que utilizam a plataforma em 
seus próprios ambientes.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Há uma variedade de clientes do BTR. Educadores 
usam o BTR para dar aulas virtuais e distribuí-las 
ou para realizar treinamentos entre funcionários e pro-
fessores. Outros clientes, incluindo o Departamento de 
Defesa dos EUA, a Sun Microsystems, a revista Golf e o 
American Petroleum Institute, cujos usos variam des-
de entretenimento para o serviço público até educa-
ção, ou vendas, ou comunicação interna e externa. O 
Departamento de Defesa dos EUA está usando o BTR 

Livecast é uma categoria de ferramentas de mídia 
social que lhe permite transmitir streams de vídeo e 
áudio ao vivo para sua rede. As ferramentas ganharam 
maior notoriedade a partir de um grupo de jovens e 
desinibidos “lifecasters” que usaram câmeras de celu-
lar para transmitir cada momento de seu cotidiano 
para um público cada vez maior, que está ajudando a 
levar para outro patamar a televisão baseada na reali-
dade. A criação de Livecasts também inclui aplicativos 
de rádios de Internet. Para as empresas, esses aplicati-
vos têm uma variedade de usos na comunicação, cola-
boração, entretenimento e educação.

Este capítulo apresenta as seguintes empresas, fer-
ramentas e aplicativos:

• BlogTalkRadio
• Live 365
• Justin.tv
• SHOUTcast
• TalkShoe
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

BlogTalkRadioBlogTalkRadio

O Que É?O Que É?

O BlogTalkRadio (BTR) é um aplicativo de rede social 
que permite que as pessoas hospedem fácil e rapida-
mente seu próprio programa de rádio online. O BTR 
fornece capacidades robustas de pro dução, como per-
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Nome da Empresa: BlogTalkRadio

URL: www.blogtalkradio.com

Localização: Nova York, Estados Unidos

Fundação: 2006

Funcionários: 25

Modelo de Receita: Publicidade e produtos de 
marca própria

Taxas: Grátis até o momento

Slogan: Os melhores programas de toda a Web 
sobre qualquer assunto.
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ser um ouvinte e escutar emissoras individuais, sele-
cionando o gênero de sua escolha, ou você pode ser 
uma empresa emissora de radiodifusão, transmitindo 
materiais que variam de listas de execução de MP3 ao 
formato de rádio ao vivo.1

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Os serviços do Live365 têm dois públicos: a emissora e 
o ouvinte. Os ouvintes podem escutar nos vários leito-
res de mídia, e as emissoras podem transmitir pela 
criação de uma assinatura de “emissora”. Os pacotes 
para emissora variam em tipo, tamanho e preço. No 
nível mais básico, os membros podem transmitir 
arquivos de listas de  execução de MP3 aos ouvintes. As 
emissoras avançadas podem instalar o software e 
transmitir ao vivo utilizando um computador, uma 
conexão com largura de banda estável, um microfone 
e uma mesa de mixagem. Os ouvintes escutam em 
seus computadores ou em dispositivos com navegado-
res de Internet.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Live365 funciona com sistemas operacionais basea-
dos em Mac, Linux ou Microsoft. Para ouvir o Live365 
em dispositivos móveis, um usuário poderia usar um 

1 [N.T.] Em português, algo como “A maior rede de rádios de Internet 
do mundo”.

leitor para celular Radio365. Os usuários também 
podem usar o Winamp, o Real Player, o iTunes e o 
Windows Media Player para acessar ao Live365.

Quem Usa?Quem Usa?

Existem transmissões de ensino como o “American 
University”, um canal de aprendizagem do idioma 
japonês, transmissões de todas as comunicações, entre 
a nave e a base, da aterrissagem lunar da Apollo 11, e o 
“African United States Theory”, só para citar alguns 
temas educativos. Há também transmissões relaciona-
das a negócios, tais como o “SmallBiz America Radio”. 
A descrição apresentada afi rma: “Ouça Entrevistas 
com GRANDES Pensadores dos Pequenos Negócios”. 
Outros exemplos de transmissões orientadas profi ssio-
nalmente incluem “Real Estate Nation”, sobre o se   tor 
imobiliário, e “Trader’s Nation”, sobre o comércio.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Além das transmissões de gêneros musicais bem 
conhecidos que podem ser encontrados no Live365, o 
gênero de talk radio2 permite a discussão de uma 
ampla variedade de segmentos. Não importa o seg-
mento, é provável que haja um público que tenha 
interesse em ouvir os últimos acontecimentos, avanços 
tecnológicos, conceitos de negócios e infl uências eco-
nômicas. A mobilidade do Live365 garante que um 
ouvinte possa escutar enquanto estiver trabalhando, 
viajando, ou durante seu tempo de lazer e mantenha 
uma base de conhecimento com a estação seleciona-
da. O marketing de sua empresa pode ser melhorado, 
transmitindo reuniões de negócios (ao vivo ou sob 
demanda) ou informações sobre novos produtos ou 
inovações tecnológicas, e os clientes podem fornecer 
um retorno de opiniões, tudo através do Live365.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Segundo a Wikipédia (mas não confi rmado em outra 
fonte), o funcionário da Nanocosm Inc., Andy Volk, 

2 [N.T.] Gênero de rádio em que prevalecem notícias, debates e entre-
vistas, com conteúdo totalmente, ou em grande parte, falado. Muito 
comum nas rádios de Internet. O exemplo mais comum no Brasil é a 
CBN, a “rádio que toca notícia”.

Nome da Empresa: Live365 Inc.

URL: www.live365.com

Localização: Foster City, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 1999

Funcionários: 39

Modelo de Receita: Publicidade, assinaturas 
VIP e taxas de start-up

Slogan: The world’s largest Internet radio network.1
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Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O Justin.tv foi fundado por Justin Kan, “que decidiu 
que seria muito legal se ele pudesse transmitir toda a 
sua vida, 24/7, para a Internet”. Justin “pediu ajuda 
aos amigos Michael [Seibel, diretor executivo e cofun-
dador], Emmett [Shear, diretor de tecnologia] e Kyle 
[Vogt, vice-presidente de engenharia] e levantou um 
investimento inicial a partir da Y Combinator”.

SHOUTcastSHOUTcast

Nome da Empresa: Nullsoft

URL: www.shoutcast.com

Localização: Dulles, Virgínia, Estados Unidos

Fundação: 1997

Modelo de Receita: Publicidade

Taxas: Grátis

Slogan: Free Internet Radio.4

O Que É?O Que É?

O SHOUTcast é um sistema de streaming de áudio 
online gratuito que trabalha com computadores 
Windows, Linux e Macintosh. Ele permite que os 
usuários transmitam seu próprio áudio a partir de 
um computador pessoal para usuários online por 
meio da Internet ou de outra rede baseada em IP. As 
emissoras usam o SHOUTcast tanto executando em 
seu próprio servidor (com o aplicativo de servidor 
do SHOUTcast), quanto encontrando um fornece-
dor de servidor terceirizado que esteja disposto a 
difundir a transmissão de áudio. Uma vez que o ser-
vidor estiver confi gurado, as emissoras podem insta-
lar o plug-in de rádio do SHOUTcast para começar a 
transmitir seu áudio. Os ouvintes podem navegar 
por meio do diretório de transmissões do SHOUT-
cast e optar por ouvir uma transmissão por um leitor 
de mídia digital compatível.

4 [N.T.] Em português, algo como “Rádio de Internet Gratuita”.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

A utilização mais comum para o SHOUTcast é criar e 
ouvir transmissões online de áudio. As transmissões 
de áudio podem ser difundidas sobre um tema especí-
fi co. Por exemplo, as transmissões só existem para 
tocar certos gêneros de música, para tocar músicas de 
certas gravadoras, ou para tocar músicas de um deter-
minado período. Um músico pode utilizar o SHOUT-
cast para transmitir e promover sua música, uma 
empresa de distribuição pode utilizá-lo para promover 
novos álbuns, ou uma estação de rádio tradicional 
pode utilizá-lo para alcançar ouvintes por meio da 
Internet. Outra opção é utilizar o SHOUTcast para 
difundir uma transmissão privada e só permitir que 
usuários selecionados ouçam o áudio. Por exemplo, 
uma empresa pode transmitir músicas selecionadas 
para todos os seus funcionários trabalhando dentro 
da rede de negócios.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O SHOUTcast funciona com leitores de mídia di gital 
para transmitir e ouvir os feeds de streaming 
de áudio. O SHOUTcast tem recomendado leitores 
de mídia digital para ouvintes que queiram acessar 
seus feeds. Os usuários de Linux devem usar o XMMS; 
os usuários de Windows, o Winamp; e os usuários 
do Macintosh, o iTunes. Para fi ns de  transmissão, o 
único aplicativo de mídia digital promovido atual-
mente é o Winamp, mas métodos alternativos de 
transmissão estão disponíveis, não sendo ofi cialmente 
compatibilizados.

Quem Usa?Quem Usa?

O SHOUTcast é usado por uma grande variedade de 
empresas de transmissão e por ouvintes. Com a oferta 
de estações para tudo, de polca ao heavy metal, os 
ouvintes que sintonizam os feeds de áudio do SHOU-
Tcast cobrem um espectro muito amplo do mercado. 
Os defensores das gravadoras usam o sistema para 
transmitir a música dos seus artistas e para alcançar os 
fãs para objetivos pro mocionais. As estações de rádio 
que existem nos canais tradicionais de AM ou FM 
também usam o SHOUTcast para estender ainda mais 
sua presença na Internet.
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Os mundos virtuais apresentam uma nova fron-
teira para as empresas pela possibilidade de interação 
em tempo real com funcionários, clientes e fornece-
dores. A H&R Block, prestadora de serviço de cálculo 
de impostos, foi uma das primeiras a adotar aplica tivos 
virtuais, criando lojas virtuais para aconselhar e edu-
car clientes virtuais sobre a questão tributária do mun-
do real. Outras empresas também estão encontrando 
maneiras de vender produtos e serviços existentes em 
um mundo virtual. Ainda é recente a fronteira do 
mundo virtual, mas você deve prestar muita atenção a 
essa categoria.

Para ajudá-lo a ter uma ideia melhor de como as 
ferramentas e aplicativos dessa categoria podem ser 
valiosos para seu negócio, este capítulo apresenta cin-
co dos principais participantes nessa área:

• Active Worlds
• Kaneva 
• Second Life 
• There 
• ViOS 
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

Active WorldsActive Worlds

O Que É?O Que É?

O Active Worlds é “uma plataforma global destinada a 
entregar efi cazmente conteúdo 3D interativo em tem-

po real pela Web”. Os usuários criam avatares1, usados 
para explorarem os mundos (alguns dos quais criados 
por outros usuários) e envolverem-se em diversas ativi-
dades, tais como jogos online, construir suas próprias 
casas e prédios (que podem existir como parte de uma 
cidade) e interagir com os avatares de outros usuários. 
O programa também tem recursos que melhoram a 
experiência do usuário, como navegar na Internet, 
bate-papo por voz e realizar streaming de mídias.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Active Worlds pode ser utilizado de várias formas 
diferentes além dos aspectos de socialização e entrete-
nimento. A empresa pode criar e manter um mundo 
ou ambiente funcional onde clientes atuais e potenciais 
podem entrar para receber apoio técnico, interagir 
com outros clientes, ou aprender sobre novos produtos 
e serviços. Um empreendedor pode até criar um negó-
cio online especifi camente para o Active Worlds, ven-
dendo projetos, texturas ou objetos, feitos sob medida, 
para outros usuários do aplicativo.

1 [N.T.] Personagens criados em sites de realidade simulada.
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Nome da Empresa: Active Worlds Inc.

URL: www.activeworlds.com

Localização: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Fundação: 1997

Modelo de Receita: Publicidade, servidores e 
assinaturas premium
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clube de dança, assistir a vídeos em seu apartamento 
virtual com os amigos, ou realizar seu próprio evento 
social. Qualquer um que você conheça no mundo de 
Kaneva e que lhe interesse, pode tornar-se seu amigo 
em sua própria rede social do Kaneva. Se você é um 
fotógrafo, músico, produtor de fi lmes, ou qualquer 
outro tipo de artista, você também pode utilizar o 
Kaneva como uma ferramenta de marketing. Com o 
Kaneva, seus fi lmes podem ser apresentados em cine-
mas virtuais, suas fotografi as podem ser penduradas 
em paredes ou expostas em vitrines, ou sua música 
pode ser apresentada em festas.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele? Com Ele? 

O Kaneva permite aos usuários integrar o YouTube 
com seus ambientes virtuais. Por exemplo, um usuário 
pode assistir a vídeos do YouTube com os amigos na 
televisão de seu apartamento ou passar vídeos de rock 
em um telão dentro de sua própria boate. O Kaneva 
também atua com seu navegador para fundir a rede 
social do Kaneva com o Mundo de Kaneva. Por exem-
plo, clicar no avatar de um usuário no mundo de 
Kaneva pode levá-lo diretamente ao perfi l social dele, 
do Kaneva, na Web.

Quem Usa?Quem Usa?

O Kaneva tem mais de 1,3 milhão de usuários e abriga 
mais de 22.000 comunidades, por isso tem um grande 
número de assinantes. Além disso, as empresas usam 
o Kaneva para expandir suas presenças online. A Tur-
ner Broadcasting System mantém um contrato com o 
Kaneva para construir propriedades virtuais dentro 
do Mundo de Kaneva. Os usuários do Kaneva podem 
visitar as sedes da TBS, que oferecem televisores que 
executam streaming de vídeos do conteúdo da Turner, 
cartazes publicitários de produtos da Turner pendura-
dos nas paredes, bem como uma versão explorável da 
casa do popular programa de televisão Family Guy 2.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o Kaneva se estiver interessado em um 
mundo virtual tridimensional, que combina elemen-

2 [N.T.] ”Uma Família da Pesada”, no Brasil.

tos de sites de redes sociais (como o MySpace) com 
elementos de mundos virtuais (como o Second Life). 
Você também deve usar o Kaneva se estiver inte res-
sado em usar um aplicativo social como ferramenta 
de marketing. Cada comunidade do Kaneva tem seu 
próprio ponto de encontro virtual, bem como o seu 
próprio perfi l na rede social do Kaneva; portanto, 
qualquer empresa ou indivíduo que crie uma comuni-
dade pode interagir diretamente com potenciais 
clientes, assim como fazer publicidade, se o ponto de 
encontro da comunidade tiver poder de atração.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Christopher W. Klaus e Greg Frame fundaram a Kane-
va Inc. em 2004. Klaus é o fundador e ex-diretor técni-
co da Internet Security Systems, enquanto Frame é o 
fundador e ex-diretor técnico da IndigoOlive Softwa-
re Inc. O Mundo de Kaneva (World of Kaneva) foi lan-
çado na versão beta em 2006.

Second LifeSecond Life

Nome da Empresa: Linden Lab

URL: www.secondlife.com

Localização: São Francisco, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 1999

Modelo de Receita: Microcomércio, assinaturas 
premium

Slogan: Your World. Your Imagination.3

O Que É?O Que É?

O Second Life é um mundo tridimensional online 
que permite que vários usuários, denominados resi-
dentes (ou residents), interajam uns com os outros, 
como avatares, em uma sociedade virtual. Os residen-
tes podem criar suas próprias construções, possuir 
terrenos, interagir com outros residentes e participar 
em atividades individuais e em grupo. Uma grande 

3 [N.T.] Traduzido para o português, “Seu mundo. Sua imaginação”.
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O Que É?O Que É?

O There.com é um mundo virtual 3D no qual você 
pode se socializar, conhecer pessoas e compartilhar 
experiências online. O There.com afi rma que fornece 
aos membros “uma experiência segura, amigável e com 
censura para menores de 13 anos, além de infi nitas 
oportunidades de autoexpressão e participação em ati-
vidades comunitárias”. Os avatares são fáceis de criar, 
totalmente personalizáveis e possuem expressões. Os 
membros também podem comprar roupas virtuais, ca -
sas, animais e outras mercadorias para os seus avatares.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O There.com é, antes de tudo, um mundo virtual 
social, voltado para a comunicação e a interação entre 
os usuários por todo o globo, de diversas maneiras, de 
conversas de voz a texto. Os membros participam de 
inúmeras atividades, que podem envolver também 
importantes marcas de produtos, como a presença da 
Coca-Cola no parque de skate. A inclusão das maiores 
marcas de produtos signifi ca que as respectivas empre-
sas assinaram como parceiras e, portanto, esse tipo de 
envolvimento virtual signifi ca ilimitadas oportunida-
des de publicidade para empresas e entidades sem 
fi ns lucrativos. Educadores e instituições de ensino 
estão usando o There.com até para aulas virtuais. A 
Escola de Direito de Nova York permitiu que seus alu-
nos e professores utilizassem o There.com para apre-
sentar documentos aos membros do mundo virtual, 
de modo a obter retorno de opiniões e desencadear 
ideias antes de suas apresentações fi nais.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele? Com Ele? 

Apesar de o There.com ofi cialmente não funcionar 
nem sincronizar com outros aplicativos de mídia 
social, muitos usuários vão incluir referências ou links 
para o There.com em sites pessoais de redes sociais A 
companhia promove parcerias de marca com outras 
empresas como a Coca-Cola e a Cosmo Girl.

Quem Usa?Quem Usa?

O There.com é um mundo virtual muito diversifi cado. 
Os membros vêm de toda parte do mundo e são divi-

didos igualmente entre masculinos e femininos. A 
idade média é de 22 anos, no entanto existe uma seção 
teen para jovens de 13 a 18 anos. Existem também 
membros mais velhos, a partir dos 50 anos. Segundo o 
There com., o usuário médio passa 20 horas por mês 
dentro do mundo, e 62% dos usuários estão sediados 
nos Estados Unidos. Os membros encontraram manei-
ras originais de usar o There.com: uma família organi-
zou uma reunião virtual de família, e a Humane 
Society realizou sessões de informação sobre temas 
dos direitos dos animais.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

O There.com oferece seis diferentes caminhos para 
aqueles que procuram oportunidades de marketing 
virtual: hospedagem de eventos, comércio virtual, 
integração mundial, zonas, regiões e mundos perso-
nalizados. Ao utilizar qualquer uma dessas seis possi-
bilidades, empresas, organizações sem fi ns lucrativos 
e organizações educacionais podem negociar com um 
público totalmente novo e despertar o interesse de 
formas anteriormente não consideradas.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Michael Wilson, CEO da Makena Technologies e do 
There.com, tem 25 anos de experiência nas áreas de 
comunidade online e do e-commerce. Em 2001, Wil-
son saiu da aposentadoria para se juntar ao There.
com como um investidor e agora atua como CEO, 
objetivando fazer do There.com o melhor mundo 
virtual 3D para os consumidores. Os outros executivos 
são Steve Victorino, presidente e COO; Ben Richard-
son, vice-presidente de desenvolvimento de negócios; 
e Betsy Book, diretora de gerenciamento de produto.

Tabela de Avaliação Tabela de Avaliação 
de Ferramentas para o de Ferramentas para o 

Capítulo 31: Mundos VirtuaisCapítulo 31: Mundos Virtuais

Instruções: utilizando a escala de cinco pontos (0 a 4) 
abaixo, classifi que cada ferramenta deste capítulo com 
base no valor que possa ter para as operações internas e 
externas da sua empresa. Faça anotações sobre as ferra-
mentas que mais lhe agradam.

4 = Extremamente Valiosa 
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Esta pode parecer uma categoria estranha para 
uma empresa levar a sério, mas o uso de jogos online 
é um ímã para um grande número de pessoas com 
interesses em comum. Os jogadores se juntam buscan-
do a interação e a comunicação entre si e tendem a 
ser infl uentes dentro de seus grupos. Os jogadores 
representam um tipo especial de rede social. Se seu 
negócio pudesse, de alguma forma, chegar ao conhe-
cimento dessa multidão, você estaria disposto a levar 
a categoria a sério? E se você pudesse comprar um 
anúncio que aparecesse destacadamente em um jogo 
ou que garantisse uma disposição virtual do produto? 
O ponto aqui é que, sempre que as pessoas se reú-
nem, há uma possibilidade de infl uenciar a promoção 
boca a boca.

Os jogos apresentados neste capítulo representam 
uma mera fração do que está disponível no mundo 
dos jogos online. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo 
a familiarizar-se com o modo como essa categoria atua 
no ecossistema da mídia social. Os aplicativos (jogos) 
selecionados são os seguintes:

• 4x4 Evolution 
• Entropia Universe 
• EverQuest 
• World of Warcraft 
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas 
se qualifi cam para uma análise mais aprofundada, 
quando você começar a criar sua estratégia de mídia 
social, na Parte III do livro.

4x4 Evolution4x4 Evolution

Nome da Empresa: Terminal Reality Inc.

URL: www.terminalreality.com

Localização: Lewisville, Texas, Estados Unidos

Fundação: 1994

Modelo de Receita: Venda de softwares

O Que É?O Que É?

O 4x4 Evolution é uma série de jogos desenvolvida 
pela Terminal Reality Inc. Baseia-se em jogadores per-
sonalizando veículos e, em seguida, colocando-os para 
competir em circuitos como desertos e fl orestas. O 
4x4 Evolution foi lançado em 29 de outubro de 2000. 
O 4x4 Evolution 2, sequência do 4x4 Evolution, foi 
lançado no dia 30 de outubro de 2001. A primeira 
versão é notável por ser o primeiro jogo de console 
que ofereceu “jogabilidade” online em plataforma 
cruzada; ou seja, permitiu que os usuários de Mac, os 
de Windows e os de Dreamcast jogassem juntos onli-
ne. Atualmente, o jogo está disponível somente se 
comprado ou utilizado como uma versão modifi cada, 
que pode ser baixada para o PC.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O 4x4 Evolution pode ser usado de algumas maneiras. 
Os jogadores podem correr ou jogar contra outros 
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dinheiro do mundo real para a moeda do Entropia 
Universe para usar no jogo.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Entropia Universe pode ser utilizado de diferentes 
maneiras pelos jogadores e pelas empresas. Muitos 
jogadores optam por experimentar o jogo de graça, 
mas muitos empresários investem dinheiro em dólares 
do Entropia para tentar e fazer virar lucro no mundo 
real. Houve até alguns casos em que grandes quanti-
dades de dinheiro – de até US$ 100.000 – foram gastas 
ou adquiridas pelos jogadores. Uma empresa também 
pode utilizar o Entropia Universe para comercializar 
a si própria. Por exemplo, uma empresa pode com-
prar um pedaço de propriedade virtual e construir 
algo para atrair os usuários, como um clube ou um 
local de entretenimento e, em seguida, anunciar pelo 
networking com os jogadores que vêm visitar.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele? Com Ele? 

O Entropia Universe funciona com sistemas de micro-
pagamentos que permitem aos usuários converter 
rapidamente dinheiro do mundo real para a moeda 
do Entropia Universe e vice-versa. Além disso, existe 
um cartão de caixa eletrônico que os participantes do 
Entropia Universe podem usar para sacar seu dinhei-
ro do Entropia Universe, como dinheiro do mundo 
real, em determinados caixas eletrônicos.

Quem Usa?Quem Usa?

O Entropia Universe é usado por uma grande audiên-
cia global. No outono de 2008, existiam mais de 
761.500 usuários inscritos, de mais de 100 países ao 
redor do mundo, participando do jogo. Empresários, 
comerciantes, gamers, role-players2 e outros, todos são 
atraídos para o mundo virtual criado pelo Entropia 
Universe. Um grande segmento de usuários chineses 
também está participando deste ambiente online; 

2 [N.T.] Termo muito utilizado para defi nir os jogadores de RPG 
(Role Playing Games), os role players abrangem também os educadores 
que usam a metodologia de Role Playing, ligada às Interações Sociais. 
Assim, foi mantido o termo em inglês, já que todos podem ter interesse 
em fazer uso de um mundo virtual, como o citado aqui.

com essa base de usuários na expectativa de crescer, 
uma vez que o Entropia Universe foi escolhido pelo 
governo chinês para ser criada uma economia basea-
da em dinheiro virtual para o país.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o Entropia Universe se estiver interes-
sado em um jogo online gratuito que gira em torno 
de um universo de múltiplos jogadores, em massa. 
Uma vez que o Entropia Universe enfatiza a economia 
do mundo, ele estabelece uma base de jogadores mais 
variada do que os outros jogos multiplayer. Essa situa-
ção abre um leque de possibilidades para uma empre-
sa fazer networking e negociar com usuários que 
estejam interessados tanto em jogos quanto em eco-
nomias. De uma perspectiva empresarial, você deve 
considerar o uso do Entropia Universe se estiver bus-
cando interagir com o – ou ampliando a sua compreen-
são do – mercado chinês, que provavelmente estará 
rapidamente se ramifi cando no Entropia Universe.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

A MindArk iniciou o Entropia Universe, que é uma 
continuação da Project Entropia. A Project Entropia é 
um empreendimento iniciado, em 1995, por Jan Welter 
Timkrans com alguns de seus colegas na Suécia. 
Durante a criação e teste do jogo em 2002, a MindArk 
foi invadida por ofi ciais de justiça como resultado de 
uma queixa da Microsoft de que a MindArk estaria 
usando software sem licença. Em 2003, a MindArk 
lançou seu jogo comercialmente.

EverQuestEverQuest

Nome da Empresa: Sony Online Entertainment

URL: www.everquest.com

Localização: San Diego, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 1995

Modelo de Receita: Publicidade, mercadorias, 
vendas de software e microcomércio
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World of WarcraftWorld of Warcraft

Nome da Empresa: Blizzard Entertainment

URL: www.worldofwarcraft.com

Localização: Irvine, Califórnia, Estados Unidos

Fundação: 1991

Modelo de Receita: Assinatura, mercadorias, 
venda de software

O Que É?O Que É?

O World of Warcraft é um MMORPG que acontece 
no universo em evolução de Warcraft, da Blizzard 
En tertainment. Os jogadores assumem o papel de um 
personagem pertencente a uma das duas facções dis-
poníveis e, depois, exploram o Mundo de Warcraft ao 
interagir com outros usuários, personagens controla-
dos por computador e com vários outros itens.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O World of Warcraft, embora visto primeiramente 
como uma atividade recreativa, pode ser utilizado 
como uma ferramenta para melhorar negócios. Con-
sultores traçam paralelos entre gerenciar um clã no 
World of Warcraft, que é uma organização de joga-
dores, e gerenciar o networking, o crescimento, e os 
funcionários de uma empresa. Além disso, as empre-
sas se uniram à Blizzard Entertainment a fi m de aumen-
tar suas próprias receitas pela popularidade do World 
of Warcraft. Por exemplo, a DirectTV ofereceu uma 
assinatura gratuita de 11 meses para o World of War-
craft para quaisquer novos clientes que assinassem um 
contrato de serviços da DirectTV.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O World of Warcraft é compatível com uma infi ni  dade 
de complementos de terceiros (add-ons) para me  lhorar 
a experiência social e do jogo para os jogadores. Esses 
complementos podem modifi car muitas das caracte-

rísticas do jogo, incluindo a aparência, a interface e a 
interação entre os jogadores. Há também complemen-
tos que permitem aos jogadores controlar a oferta e a 
demanda de produtos comercializados, o que lhes 
facilita melhorar seu status na economia do jogo.

Quem Usa?Quem Usa?

O World of Warcraft é usado por um número enorme 
de jogadores inscritos, com grandes segmentos da sua 
base de jogadores na América do Norte, Ásia e Euro-
pa. Ele é, atualmente, o maior MMORPG do mundo, 
com mais de 10,9 milhões de assinantes mensais, ten-
do por base setembro de 2008, mantendo um número 
estimado de 62% do mercado de MMORPG em abril 
de 2008. O World of Warcraft também detém o recor-
de mundial do Guinness como o jogo mais popular 
em seu gênero.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o World of Warcraft se estiver interes-
sado em um MMORPG inserido no bem estabelecido 
universo de Warcraft. Você também deve considerar o 
World of Warcraft se gostar de interagir dire tamente 
com os participantes do jogo multiplayer online mais 
populoso do mundo. Além disso, o World of Warcraft 
é amplamente considerado como um dos jogos mais 
amigáveis de seu tipo, para um usuário casual, de for-
ma que a audiência de mercado do jogo abrange uma 
base mais ampla do que a maioria dos outros jogos do 
mesmo gênero.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O World of Warcraft é uma continuação da série do 
jogo Warcraft que a Blizzard desenvolveu a partir de 
1994. O World of Warcraft foi anunciado em setem-
bro de 2001 e submetido a desenvolvimentos e testes 
extensivos antes de sua primeira versão pública, em 
23 de novembro de 2004. A Blizzard Entertainment 
foi fundada em 1991, como Silicon & Synapse, pelos 
estudantes graduados pela UCLA, Michael Morhai-
me, Allen Adham e Frank Pearce. Desde a sua fun-
dação, a empresa passou por diversas mudanças de 
nome e aquisições. Hoje é conhecida como Blizzard 
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do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

ActevaActeva

Nome da Empresa: Acteva

URL: www.acteva.com

Localização: São Francisco, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 1998

Funcionários: 25

Modelo de Receita: Taxas dos usuários

Taxas: Taxas administrativas começando em 
US$ 1 e aumentando conforme o plano

Slogan: Marketplace for activities (Mercado 
para atividades)

O Que É?O Que É?

O Acteva oferece uma solução de gerenciamento 
seguro de eventos online para empresas, associações, 
organizadores de eventos, entidades sem fi ns lucrati-
vos, organizações religiosas, organizações de entrete-
nimento, escolas e universidades e outras organizações 
de educação continuada. O serviço permite que os 
organizadores de eventos se concentrem no seu traba-
lho específi co, e não nas funções administrativas ou 
periféricas, ainda que necessárias, para a realização 
dos eventos, e oferece uma opção MultiVent para as 

Os 14 aplicativos destacados neste capítulo abran-
gem a mais ampla gama de ferramentas de qualquer 
categoria no ecossistema da mídia social. Você pode 
estar inclinado a pensar nessa categoria como um apa-
nhado que inclua tudo o que não se encaixa em qual-
quer outro lugar, mas isso seria precipitado. Em vez 
disso, pense nos aplicativos deste capítulo como ferra-
mentas de produtividade empresarial. Você reconhe-
cerá muitas das empresas e pode já estar usando 
algumas das ferramentas citadas a seguir, mas também 
descobrirá outras que podem benefi ciar muito sua 
empresa. Explore este capítulo com muita atenção.

As empresas, aplicativos e ferramentas elencadas 
neste capítulo são as seguintes:

• Acteva 
• AOL  
• BitTorrent 
• Eventful 
• Google Alerts
• Google Docs 
• Google Gmail
• MSGTAG 
• ReadNotify 
• Survey Monkey
• TiddlyWiki 
• Yahoo! 
• Zoho 
• Zoomerang
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
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levou ao período de maior crescimento da empresa. 
Em 11 de janeiro de 2001, a America Online se fun-
diu com a Time Warner.

BitTorrentBitTorrent

Nome da Empresa: BitTorrent Inc.

URL: www.bittorrent.com

Localização: São Francisco, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2004

Funcionários: 50

Modelo de Receita: Publicidade, downloads pagos, 
e software

Taxas: Os downloads de mídias variam por 
conteúdo. Outros serviços requerem um 
contato com um representante da BitTorrent

Mote: Access the Internet’s richest media.1

O Que É?O Que É?

O BitTorrent é um caminho para downloads de mídia 
de alta qualidade pela Internet. O software gratuito 
do BitTorrent permite que você baixe, com segurança 
e rapidamente, programas de TV, músicas, fi lmes e 
jogos para PC sob demanda. Publicar seus próprios 
fi lmes, vídeos de música e conteúdos de diversas 
mídias é outro serviço que o BitTorrent oferece para 
apresentar seu trabalho em uma escala global. Os 
downloads do BitTorrent são compatíveis com seletos 
aparelhos de entretenimento caseiro, para assistir a 
programas de TV.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O BitTorrent é popular entre estúdios de cinema, 
redes de televisão, desenvolvedores de software, grava-
doras, músicos e outros para a distribuição de mídia 
para download público. É uma ótima maneira de 
desenvolver a sua legião de fãs, de introduzir um novo 

1 [N.T.] Traduzido para o português, “Acesse a mídia mais rica da 
Internet”.

produto e de familiarizar o mundo com seu produto 
específi co. Muitos estúdios renomados de Hollywood 
estão distribuindo conteúdos utilizando o BitTorrent 
para alcançar o reconhecimento online para a respec-
tiva marca. Mesmo as emissoras de rádio estão utilizan-
do o BitTorrent para ajudar os ouvintes mais dedicados 
a fazer download de podcasts de seus respectivos pro-
gramas. Utilizando o DNA (Delivery Network Accelerator2), 
do BitTorrent, as empresas podem também retirar o 
peso do servidor, utilizando o serviço para downloads.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

A loja e o software do BitTorrent são compatíveis com 
qualquer navegador da Web. O BitTorrent DNA tam-
bém é compatível com qualquer navegador, mas car-
rega a capacidade de aplicar seu revolucionário 
protocolo ao seu site pessoal. O conteúdo baixado via 
BitTorrent é compatível com o Windows Media Player 
e com muitos outros programas conhecidos de arma-
zenamento de mídia.

Quem Usa?Quem Usa?

Os maiores estúdios de cinema, gravadoras, músicos, 
desenvolvedores de software, redes de televisão etc. 
estão liberando o conteúdo para download no BitTor-
rent. NBC, MTV, Fox, Warner Bros, Comedy Central e 
outros têm parcerias com o BitTorrent para que os 
telespectadores baixem a programação. As pequenas 
empresas que não possuem largura de banda em seus 
sites podem usar a tecnologia DNA do BitTorrent para 
aliviar o estresse de seus servidores e retransmitir os 
downloads para outros servidores.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se a distribuição digital é um meio de atingir seu 
público-alvo, então o BitTorrent é um serviço que agi-
ria a seu favor. Se você estiver lançando um produto ou 
tentando criar o frisson para o seu novo curta dramáti-
co, o BitTorrent fornece uma exposição online efi caz. 
Com os consumidores impacientes de hoje exigindo 
uma execução rápida do serviço, os downloads são 

2 [N.T.] Traduzido para o português, algo como “Acelerador da Rede 
de Entrega”.
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rios saibam o que está acontecendo com sua comuni-
cação após o envio. Entre o que o ReadNotify pode 
dizer a você, estão a data e a hora em que um e-mail 
foi aberto, a localização do destinatário, o endereço 
de e-mail do destinatário, o tempo que um destinatá-
rio passou lendo um e-mail, o número de vezes que 
um e-mail foi aberto e se foi repassado.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele? Com Ele? 

O ReadNotify funciona com vários aplicativos dife-
rentes para notifi cá-lo quando seus e-mails foram 
abertos. Esses aplicativos abrangem o ICQ, AOL Ins-
tant Messenger, IRC, Yahoo! Instant Messenger e MSN 
Messenger. Se usado manualmente (sem o plug-in 
Active-Tracker), o ReadNotify é compatível com todos 
os programas de e-mail e sistemas operacionais.

Quem Usa?Quem Usa?

O ReadNotify é utilizado por qualquer um que deseja 
monitorar os detalhes de seus e-mails. Uma grande 
base dos clientes é formada por empresas, que se apro-
veitam das diferentes funcionalidades do ReadNotify. 
Por exemplo, se um usuário enviar informações confi -
denciais para alguém por e-mail, o ReadNotify per mite 
que se confi gure um e-mail “Auto-Destrutivo”, o que 
signifi ca que o e-mail irá destruir-se em um determina-
do tempo ou se o destinatário tentar copiá-lo, impri-
mi-lo ou encaminhá-lo. Essa funcionalidade permite 
também que e-mails sejam recolhidos antes que um 
destinatário os abra.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o ReadNotify se você estiver em situa-
ções em que seria vantajoso ter informações detalha-
das sobre e-mails por qualquer motivo. O ReadNotify 
é um grande programa para se usar quando você 
precisa controlar quando os e-mails foram enviados, 
quando foram recebidos e se o destinatário aceitou 
uma garantia de leitura. Além disso, com recursos 
como autenticação e certifi cação admissíveis em tri-
bunais, você deve usar o ReadNotify se você trabalha 
em uma área muito sensível, que muitas vezes se baseia 
em e-mails.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Christopher Drake fundou o ReadNotify em Sydney, 
Austrália. A empresa inicialmente funcionava na casa 
de Drake. O Readnotify.com foi o recebedor do Yellow 
Pages Business Ideas Grant de 2002 pelo estado de 
New South Wales. Drake é atualmente o diretor de 
tecnologia da empresa.

Survey MonkeySurvey Monkey

Nome da Empresa: Survey Monkey

URL: www.surveymonkey.com

Localização: Portland, Oregon, Estados Unidos

Fundação: 1999

Modelo de Receita: Pacotes de serviços

Taxas: Básico: Gratuito; Pro, mensalmente: 
US$ 19,95/mês + US$ 200/ano

Slogan: Because knowledge is everything.13

O Que É?O Que É?

O Survey Monkey oferece aos usuários uma ferramen-
ta efi caz para criar enquetes online. Os usuários pode-
rão personalizar e projetar suas enquetes escolhendo 
entre diversas opções de perguntas e é fornecida a 
opção de “exigir respostas a qualquer pergunta, con-
trolar o fl uxo com lógicas de avanço (skip logic) padro-
nizadas e deixar aleatórias as opções de respostas para 
eliminar a tendenciosidade”. O Survey Monkey ofere-
ce o controle criativo sobre a aparência das enquetes, 
permite aos usuários fazer upload de logotipos para o 
reconhecimento de marca, determina o método de 
coleta, envia convite para enquetes, controla e geren-
cia os resultados e sintetiza os downloads. O Survey 
Monkey aliou-se ao Mail Chimp para fornecer um 
maior nível de funcionalidade para criar campanhas 
de e-mails, gerenciar listas e oferecer controle adicio-
nal e ferramentas de relatórios.

13 [N.T.] Traduzido para o português, algo como “Porque conheci-
mento é tudo”.
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Nome da Empresa: Digg

URL: www.digg.com

Localização: São Francisco, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2004

Funcionários: 35

Modelo de Receita: Funding em Série A e B; 
publicidade

Taxas: Grátis

Slogan: All news, vídeos and images1

AgregadoresAgregadores

outros membros do Digg. Se um número sufi ciente 
de membros do Digg votar no site ou no conteúdo 
online apresentado, o item é colocado na primeira 
página do site do Digg para que todos os espectadores 
leiam. Aquelas estórias que não terminam bem são 
“enterradas” (buried), na terminologia do Digg. Não só 
essa abordagem incentiva os usuários a continuarem 
fornecendo conteúdo para o Digg, como também 
garante que participem ativamente, assumindo que 
manter um elevado status é importante para o usuário. 
Dessa forma, a audiência da Internet impulsiona a 
qualidade e o tipo de informação na Web. 1   

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Indivíduos, grupos, organizações e empresas podem 
utilizar o Digg para se manterem informados sobre os 

1 [N.T.] Traduzido para o português, algo como “Todas as notícias, 
vídeos e imagens”.

Imagine acrescentar uma equipe de pesquisa à sua 
empresa, encarregada de recolher informações e dados 
importantes para o seu negócio, e colocar isso em um 
lugar de fácil acesso. Suponha agora que sua equipe de 
pesquisa seja direcionada para manter as informações 
atualizadas – diariamente. Em certo sentido, é isso que 
um agregador faz. Além disso, existem agregadores 
que aproveitam o conhecimento da multidão e mos-
tram o que as outras pessoas estão dizendo sobre um 
determinado produto, serviço ou marca. Dependendo 
de sua sede desse tipo de inteligência de mercado, os 
agregadores podem ser uma parte extremamente 
importante da sua estratégia de mídia social.

Os seguintes aplicativos agregadores são apresen-
tados neste capítulo:

• Digg 
• FriendFeed
• Google Reader 
• iGoogle 
• My Yahoo! 
• Reddit 
• Yelp 
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

DiggDigg

O Que É?O Que É?

O propósito do Digg é que os usuários enviem sites 
e conteúdos online que acreditem ser valiosos para 
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conteúdos da Web de interesse. Inversamente, esses 
usuários podem enviar links para conteúdos da Web. 
O Digg explica melhor em seu site: “Porque o Digg 
tem a ver com compartilhamento e descoberta, há 
uma conversa que acontece em torno do conteúdo. 
Estamos aqui para promover essa conversa e fornecer 
ferramentas para nossa comunidade discutir os temas 
pelos quais está apaixonada. Ao olhar para a informa-
ção pela lente da comunidade coletiva no Digg, você 
vai sempre encontrar algo interessante e original. 
Estamos empenhados em dar a cada parte do conteú-
do na Web uma chance igual de ser a próxima grande 
coisa a promover seu interesse específi co”. 

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Digg funciona bem com uma quantidade de aplica-
tivos de mídia social, como o Facebook, o MySpace, o 
Blogger, o WordPress e o iGoogle. O Digg também 
fornece recursos interessantes como o Digg Spy, em 
que você pode ver como as estórias são adicionadas à 
fi la e lidas, cavadas ou enterradas e relatadas. O Digg 
oferece o uso de blogs, com um clique, do TypePad, 
Blogger, Wordpress, Live Journal, ou Moveable Type.

Quem Usa?Quem Usa?

Os perfi s de usuário do Digg variam e incluíram as 
campanhas presidenciais de Barack Obama e John 
McCain de 2008. Ambas usaram o Digg para promo-
ver o conteúdo da Web a respeito da corrida à presi-
dência dos Estados Unidos. O Digg não serve apenas 
para usuários individuais. As empresas usam o Digg 
também. Por exemplo, você pode encontrar no Digg 
os perfi s da Apple e da Microsoft. Existem catego-
rias específi cas de informação, como tecnologia e 
jogos, assim os usuários podem clicar na guia catego-
rias e pegar as últimas “escavações” (diggs) da catego-
ria específi ca.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

O Digg pode ser uma ferramenta valiosa para as 
empresas que desejam tanto acompanhar as notícias 
sobre os concorrentes quanto fazer os leitores do Digg 
cientes das últimas notícias. Isso pode, no entanto, ter 
algumas repercussões imprevisíveis, uma vez que não 

há controle editorial do conteúdo do Digg. De acordo 
com o site How Stuff Works (Como as Coisas Funcio-
nam), em 2006, quatro estórias apareceram no Digg 
afi rmando que o Google estava comprando a Sun 
Microsystems. Essas estórias resultaram na elevação 
do valor das ações da Sun Microsystems. As estórias 
foram muito bem classifi cadas pelos usuários do Digg 
e, uma vez que se compreendeu que eram falsas, mui-
tos se perguntaram se as publicações não foram, de 
alguma forma, relatadas pela Sun Microsystems, ten-
tando ganhar mais dinheiro com as ações.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Kevin Rose fundou o Digg. Rose se aproximou do 
programador de computador, Owen Byrne, e pagou-lhe 
US$ 10 por hora (num total de US$ 200) para desen-
volver o Digg. O Digg era bastante popular, mas não 
até que a notícia do celular de Paris Hilton sendo 
hackeado estourou no Digg, Rose percebeu como sua 
ideia era grande e como seu site seria importante para 
as últimas notícias na Internet. Kevin Rose não é ape-
nas empresário e fundador do Digg, é também um 
dos fundadores do Ponce, aplicativo de mídia social, e 
da rede de TV da Internet, Revision 3, assim como um 
investidor do site de namoro online iminlikewithyou.
com. Entre os outros diretores do Digg estão Owen 
Byrne, que tem mais de 20 anos de experiência na 
indústria de TI e passou a maior parte deles como 
freelancer, ele também foi professor universitário por 
um curto período; e Jay Adelson, CEO, que tem expe-
riência em transmissões e mudou para o setor de TI, 
ajudou a projetar o Netcom (o primeiro ISP nos Esta-
dos Unidos) e o Equinix.

FriendFeedFriendFeed

O Que É?O Que É?

O FriendFeed é uma empresa de agregação (feed de 
notícias) social onde as pessoas podem acompanhar 
as contribuições para a Internet de amigos, colegas, 
amigos e familiares, por meio de aplicativos como 
Blogger, Twitter, LinkedIn, Flickr e outros serviços 
de rede social. Ele vem sendo elogiado por ser um 
guia através do crescente nível de ruído na presença 
e uso da Internet. Os usuários criam uma conta e 
fornecem os links e informações para as redes de 
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toda e qualquer pessoa usa o iGoogle para facilitar a 
agregação de informações para uma página fácil, seja 
para manter-se a par dos acontecimentos mundiais, 
notícias fi nanceiras, concorrentes empresariais, novas 
tecnologias, ou pesquisas no meio acadêmico.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Existem outros sites com capacidades semelhantes, 
como o Netvibes, o Pagefl akes, o MyYahoo! e o Win-
dows Live Personalized Experience. O fator determi-
nante na escolha de qual aplicativo usar para agregar 
informações e serviços multimídia será a facilidade de 
uso e de implementação. O iGoogle é imensamente 
popular e oferece um serviço fácil de usar para criar 
gadgets. Esses dois fatores, por si só, fazem do iGoogle 
uma ferramenta atraente para a obtenção de informa-
ções em um único lugar.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O codinome do Google para o recurso que veio a ser 
conhecido como iGoogle era Mockingbird. O concei-
to foi estabelecido, em 2004, com o nome original 
iGoogle, sendo resultado da compra da Kaltix pela 
Google, uma empresa de propriedade de Sop Kam var. 
As teorias de Kamvar sobre a capacidade de busca de 
conteúdo personalizado foram o impulso da criação 
do iGoogle.

MyYahoo!MyYahoo!

Nome da Empresa: MyYahoo! (Yahoo! Inc.)

URL: www.my.yahoo.com

Localização: Sunnyvale, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 1994

Funcionários: 10.000

Modelo de Receita: Publicidade, assinatura e 
transações

Taxas: Grátis (aplicativos adicionais disponíveis 
para assinatura paga)

O Que É?O Que É?

A Yahoo! Inc. fornece serviços de Internet e é “conhe-
cida por seu portal na Web, por seu mecanismo de 
busca, pelo Yahoo! Directory, Yahoo! Mail, notícias e 
sites e serviços de mídia social”. A Yahoo! implemen-
tou o MyYahoo! para fornecer aos clientes a possibi-
lidade de criar uma página personalizada da Web. O 
MyYahoo! permite aos usuários personalizar sua 
página com os seus recursos favoritos, feeds de con-
teúdo e outras informações. Os usuários podem 
visualizar informações sobre uma página, pré-visuali-
zar novos itens ou feeds, realizar busca na Web, adi-
cionar e remover conteúdo e modifi car o layout.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O MyYahoo! é um hub de informação em que os 
usuários podem localizar suas funcionalidades fa -
voritas, conteúdos de feeds e qualquer outra infor-
mação adicionada à página. Eles podem designar os 
conteúdos que desejarem exibidos no MyYahoo! e 
determinar o layout para facilitar a navegação. Essa 
funcionalidade permite que o usuário verifi que a 
previsão do tempo; acompanhe os mercados fi nan-
ceiros; veja manchetes locais, nacionais e interna-
cionais; ou assine horóscopos, quadrinhos, cotações 
ou piadas do dia. Praticamente qualquer conteú-
do que o usuário desejar pode ser adicionado ao 
MyYahoo!

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele? Com Ele? 

O principal benefício de usar o MyYahoo! reside na 
ampla funcionalidade com outros aplicativos, o que 
permite ao usuário adicionar o conteúdo que consi-
derar importante.

Quem Usa?Quem Usa?

O MyYahoo! pode ser usado por quem procura um 
local de informação centralizado, onde uma rápida 
olhada em diversos feeds pode lhe dar as cotações do 
mercado de ações, previsões meteorológicas, notícias 
e manchetes de entretenimento, alertas e riscos de 
doenças, as programações mais recentes de fi lme e 
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AtomAtom

Nome da Empresa: Atom

URL: www.atomenabled.org

O Que É?O Que É?

“O Atom é um formato de difusão de metadados e 
conteúdos da Web, baseado em XML”, desenvolvido 
para fornecer conteúdo dinâmico a uma vasta audiên-
cia sem que o internauta tenha que visitar cada site 
individualmente. O usuário se inscreve em um feed e 
recebe, constantemente, informações atualizadas. “O 
Atom é projetado para ser um padrão universal de 
editoração para blogs e conteúdos pessoais”.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Os feeds de RSS/Atom são utilizados para oferecer aos 
assinantes um fl uxo dinâmico de informação que seja 
suportado em blogs, editores de notícias, órgãos 
governamentais e websites pessoais e comerciais. Os 
usuários criam um canal para o conteúdo que dese-
jem publicar e incluem “itens para as páginas da 
Web que queiram promover”. O “canal pode ser lido 
por aplicativos remotos e convertido em manchetes e 
links”, que podem ser inseridos em páginas na Web 
ou lidos em leitores dedicados.

RSS é uma sigla para Rich Site Summary e, embora 
seja o nome dessa categoria de ferramentas, é, de certa 
maneira, como usar o nome da marca Kleenex® como 
o título da categoria para todos os lenços de papel. Em 
vez de debater sobre o nome da categoria, é mais fácil 
de reconhecer, em geral, as funções em comum dessas 
ferramentas. Em essência, muitos dos conteúdos da 
Web mudaram. Se você tem um blog favorito ou visita 
regularmente um site que forneça informações atuali-
zadas e que tenha um valor específi co para você, pode 
ser útil que o conteúdo lhe seja entregue automatica-
mente, em vez de ter que retornar ao site quando a 
memória ou a necessidade ditar. É exatamente isso 
que as ferramentas dessa categoria fazem; elas lhe for-
necem, automaticamente, o conteúdo atual dos sites 
que são mais críticos para as necessidades de seus 
negócios. Isso poderia ser um blog sobre o segmento, 
estatísticas postadas no site de um concorrente, ou 
informações a partir do site de um órgão de governo. 
Você pode alimentar ou pode ser alimentado.

Este capítulo apresenta as seguintes empresas, fer-
ramentas e aplicativos:

• Atom 
• FeedBurner 
• PingShot 
• RSS 2.0 
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.
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Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Atom atua com outros softwares e serviços habilita-
dos ao aplicativo (Atom-enabled) e é compatível com 
leitores dedicados e concordante com o World Wide 
Web Consortium (W3C). Os agregadores pessoais 
foram projetados especifi camente para encontrar, 
organizar e verifi car se há atualizações para os canais 
que você assinou, permitindo visualizar todos, usando 
a interface dos leitores.

Quem Usa?Quem Usa?

“O Grupo de Trabalho sobre Metadados da Comuni-
dade de Inteligência dos EUA (Intelligence Community 
Metadata Working Group) emitiu uma recomendação 
para que a Comunidade de Inteligência, ao longo do 
tempo, vá em direção à adoção do Formato de Difu-
são do Atom (Atom Syndication Format) como lingua-
gem padrão, baseada em SML, para a difusão de 
feeds”. Muitas organizações privadas, profi ssionais e 
comerciais utilizam os feeds do RSS/Atom para notifi -
car suas comunidades sobre futuros eventos, promo-
ções, situações, mudanças organizacionais e muito 
mais. O Atom afi rma que “é uma maneira simples de 
ler e gravar informações na Web, permitindo que você 
facilmente mantenha o rastreamento de mais sites em 
menos tempo e compartilhe perfeitamente suas pala-
vras e ideias por meio da publicação na Web”.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se você está buscando uma maneira de acompanhar 
muitos sites ou um método simplifi cado de fornecer 
informações para um grande público-alvo, o Atom 
pode ser uma solução efi caz.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

“O formato Atom foi desenvolvido como uma alter-
nativa ao RSS”. A Sam Ruby é dado o crédito por 
estimular o movimento em direção a um novo forma-
to de difusão que resolvesse os problemas com o RSS, 
criando um wiki como uma plataforma para essa dis-
cussão. Em 2003, uma fotografi a do projeto conheci-
do como Atom 0.2 foi publicada; o debate foi, mais 

tarde, transferido para um fórum diferente, resultan-
do no lançamento do Protocolo de Publicação do 
Atom (Atom Publishing Protocol) como um Padrão Pro-
posto em 2007.

FeedBurnerFeedBurner

Nome da Empresa: Feedburner (Google Inc.)

URL: www.feedburner.com

Localização: Chicago, Illinois, Estados Unidos

Fundação: 2004

Funcionários: 5

Modelo de Receita: Publicidade e assinatura 
premium

Taxas: Básico: grátis; Pro: US$ 5-16

Slogan: Put your content in front of more eyeballs.1

O Que É?O Que É?

O FeedBurner afi rma ser o principal fornecedor dos 
serviços de envolvimento de públicos e distribuição 
de mídia para blogs e feeds RSS. Ele ajuda os editores 
da Internet (usuários de blogs e de podcasts e editores 
comerciais) a promoverem, distribuírem e lucrarem 
com seus conteúdos na Web. Possui ferramentas 
exclusivas como o PingShot para facilitar o uso dos 
feeds do RSS e Atom. Com a recente aquisição pela 
Google, o AdSense é agora uma parte da sua alimen-
tação automática, o que lhe permite gerar receitas, se 
o seu público for grande o sufi ciente.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Você utiliza o FeedBurner para avisar seu público de 
novos conteúdos em seu blog, site, ou publicação 
comercial. O FeedBurner possui 11 ferramentas de 
publicidade, otimização de assinaturas e e-mails, aná-

1  [N.T.] Traduzido para o português, algo como “Ponha seu conteúdo 
na frente de mais globos oculares”.
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ciais) a promover, distribuir e lucrar com o seu con-
teúdo na Web.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O PingShot é uma das mais conhecidas ferramentas do 
FeedBurner. Ele atualiza seus feeds assim que você 
publicar. Outros serviços similares podem levar de 30 
minutos até seis horas para atualizar os feeds, o que 
signifi ca que a essa altura sua notícia já é velha. O Pin-
gShot é também um diretório aberto, de forma que 
membros de outros sites podem usá-lo, desde que eles 
se registrem e forneçam seus protocolos de método de 
serviço. Os editores simplesmente clicam na aba Publi-
cize e suas atualizações são enviadas imediatamente.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

Por si só, o PingShot não funciona com outros aplica-
tivos. É uma ferramenta para enviar seus feeds para 
alimentar serviços selecionados quando você cria sua 
conta no FeedBurner; este, por sua vez, atua com apli-
cativos do Google, Feeds RSS, Feeds Atom, iPhone e 
iTouch, leitores de MP3, podcasts, videocasts, softwa-
res de blog, Newsgator, Netvibes e Pagefl akes.

Quem Usa?Quem Usa?

Não há usuários documentados ou anunciados do 
PingShot, mas aqui está uma série de empresas bem 
conhecidas que usam o FeedBurner, em geral, para 
levar seu conteúdo novo aos leitores: Reuters, AOL, 
Newsweek, The Wall Street Journal, USA Today e muito 
mais. Entidades que querem atingir o público de ime-
diato e usam facilmente o FeedBurner para lançar o 
respectivo conteúdo.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Por uma questão de economia de tempo, sim, o Ping-
Shot (e, portanto o FeedBurner) é uma ferramenta 
rápida para notifi car os inscritos de sua nova infor-
mação. Para aqueles que desejam incrementar o 
 conteúdo do site, mas que talvez não tenha conhe-
cimento técnico, o FeedBurner simplifi ca, para o 
usuário comum de computador, o processo de usar 
feeds RSS ou Atom.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

Os fundadores do PingShot são os mesmos do Feed-
Burner: Dick Costolo, Eric Lunt, Steve Olechowski e 
Matt Shobe.

RSS 2.0RSS 2.0

Nome da Empresa: RSS 2.0 
(Pertencente à Escola de Direito de Harvard)

Fundação: 1997

O Que É?O Que É?

RSS é uma sigla para Rich Site Summary; é um formato 
para fornecer conteúdos dinâmicos da Web sem a 
necessidade de visitar cada site individualmente. O 
usuário se inscreve em um feed e recebe informações 
atualizadas constantemente. O RSS é mantido por 
muitos blogs e por sites de muitas editoras de notí-
cias, agências governamentais, indivíduos e empresas. 
O RSS 2.0 é a especifi cação atual, conforme a especi-
fi cação XML 1.0, “como publicado no site do Wide 
World Web Consortium (W3C)”, e é compatível com 
a versão 0.91.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Os feeds RSS são utilizados para oferecer aos inscritos 
um fl uxo dinâmico de informações. Os usuários criam 
um canal para o conteúdo que deseja publicar e incluir 
“itens das páginas da Web que queiram promover”. O 
“canal pode ser lido por aplicativos remotos e converti-
do em manchetes e links”, que podem ser inseridos em 
páginas da Web ou apresentados em leitores dedicados. 
“É também utilizado para diários de fotos, listas de 
anúncios classifi cados, receitas, análises e para acompa-
nhar o status de pacotes de software”.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele? Com Ele? 

O RSS 2.0 é compatível com os leitores dedicados e 
sites concordantes com o W3C. Os agregadores pes-
soais foram projetados especifi camente para encon-
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editores de busca que pode tornar todo o conteúdo 
de áudio e vídeo pesquisável e indexável pelos princi-
pais mecanismos de busca por meio de transcrições 
de textos”. O EveryZing fornece “transcrições total-
mente linkáveis e com time-codes, indicadores gráfi cos 
de pontos-chave em um vídeo (que também são acen-
tuados com uma busca de palavras-chave), e um leitor 
de vídeos com recursos de compartilhamento e favori-
tos sociais”. O EveryZing se concentra na pesquisa 
multimídia e na publicação de conteúdo gerado por 
usuários e clientes.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O EveryZing usa transcrições de textos falados na cria-
ção do que é chamada de uma “plataforma de comer-
cialização de mídia”; essa tecnologia permite aos 
usuários pesquisar e indexar os conteúdos de áudio e 
vídeo por meio de transcrições de texto. Isso reforça 
ainda mais a lembrança e a otimização de seu site, 
além de auxiliar na publicidade segmentada. Uma 
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Se você utilizou um mecanismo de busca da Inter-
net nos últimos 10 anos, você faz parte de um grupo 
extremamente pequeno de pessoas nos negócios. No 
fi nal dos anos 1990, os mecanismos de busca tinham 
o foco em textos. Com o advento da Web 2.0, os 
mecanismos de busca e os sofi sticados algoritmos que 
os guiavam se tornaram mais apurados, assim como 
as necessidades dos usuários. A possibilidade de reali-
zar buscas e localizar facilmente uma variedade de 
conteúdo na Web representa uma vantagem tática 
para seus negócios.

Este capítulo apresenta as seguintes empresas, fer-
ramentas e aplicativos:

• EveryZing 
• Google Search 
• Ice Rocket 
• MetaTube 
• Redlasso 
• Technorati 
• Yahoo! Search 
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

EveryZingEveryZing

O Que É?O Que É?

Anteriormente conhecido como Podzinger, o Every-
Zing é considerado uma “plataforma de merchan-
dising de mídia, que é, na realidade, uma solução de 

Nome da Empresa: EverZing

URL: www.everzing.com

Localização: Cambridge, Massachusetts, Estados 
Unidos

Fundação: 2006

Modelo de Receita: Vendas diretas

Taxas: Termo de licença/taxa mensal; comparti-
lhamento parcial de receitas
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Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Google Search não funciona realmente com outros 
aplicativos, mas em computadores e dispositivos móveis 
que tenham a capacidade de navegar na Internet. O 
Google Search é um dos mais de 50 produtos do inven-
tário da Google Inc. A partir da página do Google 
Search, os usuários podem ir para a página de produtos 
do Google e selecionar o aplicativo do Google que 
desejam usar. O Google Search tem uma barra de ferra-
mentas que você pode afi xar permanentemente na sua 
página do navegador de Internet, facilitando a realiza-
ção de buscas, guardar links para sites (bookmarks) e 
destacar suas páginas favoritas.

Quem Usa?Quem Usa?

Todo mundo que possui um computador, provavel-
mente já usou o Google Search pelo menos uma vez 
na vida. O Google é um dos 10 sites mais visitados 
na Internet e declara-se o primeiro como mecanis-
mo de busca. Em maio de 2008, o Google teve mais 
de 130 milhões de visitantes dos EUA no seu site. 
Fazer o site de alguém aparecer na primeira página 
de uma solicitação de busca é considerado impor-
tante na otimização para mecanismos de busca. 
Os usuários estão mais propensos a visitar os sites 
que aparecem nas primeiras das muitas páginas de 
uma consulta.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

O Google Search é uma confi ável ferramenta de meca-
nismo de busca. Além de encontrar links relacionados 
à sua solicitação de busca, o Google Search vai exibir 
anúncios relacionados à sua busca e pode fornecer 
informações suplementares, o que signifi ca também 
que, como proprietário de uma empresa ou de uma 
organização, você pode anunciar e conduzir os usuá-
rios para o seu site. Uma maneira adicional de conduzir 
os usuários ao seu site é com o uso de metadados asso-
ciados e palavras-chave.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

De acordo com a página corporativa do Google, os 
estudantes de graduação de Stanford Sergey Brin e 

Larry Page começaram a empresa de realização de 
buscas em um dormitório de Stanford em 1996. Ao 
fi nal, Page e Brin transferiram a empresa para uma 
garagem no Menlo Park, que rapidamente fi cou 
pequena para a empresa. O primeiro investidor foi o 
fundador da Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, 
e outros investidores notáveis como Ron Conway, 
John Doerr, Mike Moritz e Ram Shriram

Ice RocketIce Rocket

Nome da Empresa: Ice Rocket

URL: www.icerocket.com

Localização: Dallas, Texas, Estados Unidos

Fundação: 2004

Funcionários: Não disponível

Modelo de Receita: Nenhum até o momento

Taxas: Grátis

O Que É?O Que É?

O Ice Rocket é um mecanismo de busca da Internet 
extremamente efi ciente na dedicação aos blogs. Fun-
ciona como um rastreador invisível que mantém uma 
contagem de visitas do seu blog e todas as outras esta-
tísticas relativas a ele. A empresa tem misturado sua 
tecnologia própria de busca na Web com recursos de 
metabuscas que podem acessar os mecanismos de 
busca rivais. O Ice Rocket é um líder mundial em ser-
viços de buscas comerciais na Internet. Realizando 
uma série de serviços de buscas, ele é uma parte da 
mais recente geração de mecanismos de busca, alguns 
dos quais pretendem agir independentemente do 
Google Search. 

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Alguns recursos interessantes do Ice Rocket são os 
seguintes:

• Line Tracker: permite que blogueiros conheçam 
os detalhes daqueles que estão estabelecendo 
links para seus posts.
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iria, normalmente, a qualquer site do tipo do YouTu-
be. Se o vídeo não estivesse disponível, você procura-
ria em outros sites como, Daily Motion, MySpace, 
AOL e assim por diante. Todo o processo de entrar 
em cada site e realizar sua solicitação de busca pode-
ria ser muito trabalhoso. Esse problema é resolvido 
facilmente com o MetaTube, um mecanismo de bus-
ca que simplifi ca todo o processo e gera 100 resulta-
dos da busca de uma só vez. É um mecanismo de 
buscas múltiplas torrenciais que procura através do 
próprio catálogo de sites de compartilhamento de 
vídeo apresenta-lhe os resultados. A característica 
mais importante desse mecanismo de busca de alta 
velocidade é que não somente aciona cem resultados 
da busca, mas também permite que você veja uma 
lista das buscas recentes feitas por outros usuários. 
Essa etapa facilita para o usuário a triagem dos resul-
tados da busca.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele? Com Ele? 

Normalmente o MetaTube realiza buscas no YouTube, 
Google Video, AOL Uncut, Veoh e outros. Além des-
tes sites, o MetaTube também procura em sites menos 
conhecidos como iklipz, jublii e Flixya.

Quem Usa?Quem Usa?

Os usuários do MetaTube.net são de todas as partes 
do mundo, incluindo Arábia Saudita, Egito, Estados 
Unidos, Índia, Síria, Sudão, Argélia, Alemanha, Líbia 
e Itália. Até o fi nal de 2008, o site já tinha feito mais de 
12 milhões de buscas.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Se você precisar de uma maneira mais fácil de realizar 
buscas em centenas de sites por vídeos online, então 
este mecanismo de busca de vídeo de alta velocidade 
pode ser a resposta. É a maneira mais fácil de navegar 
em cem dos mais populares sites de compartilhamento 
de vídeo. Você também pode adicionar vários vídeos 
ao seu site e melhorar a audiência sem ter de abrir e 
fechar abas do navegador ou de navegação. Com este 
mecanismo de busca de vídeo online, encontrar e 
visualizar vídeos online podem ser uma experiência 
fácil e sem problemas.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

A empresa mantém a discrição e as informações sobre 
os fundadores do MetaTube não estão prontamente 
disponíveis.

RedlassoRedlasso

Nome da Empresa: Redlasso

URL: www.redlasso.com

Localização: King of Prussia, Pennsylvania, 
Estados Unidos

Fundação: 2005

Funcionários: 5

Modelo de Receita: Receita publicitária 
compartilhada

Taxas: Grátis para usuários

O Que É?O Que É?

O Redlasso permite que os usuários pesquisem por 
emissoras de televisão e rádio, realizando buscas por 
“palavras, nomes ou frases-chave relevantes” e que 
capturem clipes para publicar em seus blogs ou sites, 
ou enviando links para os amigos. “O Redlasso per-
mite que blogueiros e produtores/criadores/pro-
prietários/consumidores de conteúdos multimídia 
rentabilizem seus conteúdos por meio de um mode-
lo de compartilhamento de receita”. O Redlasso enal-
tece seu serviço como um “importante extra para os 
proprietários de conteúdo que produzem áudio, 
vídeo, streaming de programação da Internet ou pod-
casts que desejam publicar internamente, mantendo 
a integridade do conteúdo”.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Redlasso pode ser utilizado para melhorar um site 
ou blog, fornecendo clipes de áudio ou vídeo relevan-
tes, para complementar o conteúdo de texto. Segundo 
o site do Redlasso, “os usuários criam sua própria 
comunidade em torno do conteúdo que melhora a 
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ramentas se qualifi cam para uma análise mais apro-
fundada, quando você começar a criar sua estratégia 
de mídia social, na Parte III do livro.

airGairG

Nome da Empresa: airG

URL: www.corp.airg.com

Localização: Vancouver, Columbia Britânica, 
Canadá

Fundação: 2000

Funcionários: Mais de 150

O Que É?O Que É?

O airG “é um serviço de comunidade global disponi-
bilizado aos usuários fi nais por meio de diferentes 
provedores de serviços para celulares”. Os clientes dos 
prestadores de serviços incluídos têm acesso a uma 
rede comunitária instantânea baseada em seus inte-
resses e dados demográfi cos.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

“O celular tem provado ser uma plataforma viável 
para colocar usuários de dispositivos móveis juntos 
em comunidades interativas e com pontos de acesso 
múltiplos, incluindo voz, vídeo, SMS, MMS, WAP, 
Java, BREW e i-mode”. O serviço airG pode ser usado 
em uma comunidade interativa ou como um locali-
zador GPS.

O pessoal da American Express nos lembrou, 
durante anos: ”Não saia de casa sem ele”. Para muitos 
de nós, o telefone celular pode não ser mais impor-
tante que um cartão de crédito, mas você provavel-
mente não quer fi car também sem ele por muito 
tempo. Goste ou não, você está vivendo em um mun-
do de convergência digital, onde o seu iPhone, Black-
Berry, ou dispositivo similar atua não só como um 
telefone, mas como um centro de controle operacio-
nal para seu negócio.

Muitas das ferramentas de mídia social no ecossis-
tema atuam tão bem com o seu telefone celular quan-
to com seu computador – algumas ainda melhor com 
um celular. A categoria dos dispositivos móveis1 está 
em rápido crescimento e este capítulo descreve as 
seguintes ferramentas e aplicativos:

• airG 
• AOL Mobile 
• Brightkite 
• CallWave 
• Jott 
• Jumbuck 
• SMS.ac 
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do 
ca pítulo, para ajudá-lo a determinar quais dessas fer-

1 [N.T.] Apesar de a categoria priorizar especialmente os telefones 
celulares, o autor sempre faz questão de lembrar que hoje temos dispo-
sitivos móveis como PDAs, Smartphones, VoIP Phones e até GPS que 
acessam a Internet, fazem uso de alguns aplicativos e nem sempre têm 
celular embutido, apesar da tendência cada vez maior de convergência 
de todos em um só aparelho.
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Mobile possibilita que você receba e envie e-mails pelo 
dispositivo portátil. Segundo a empresa, o AOL Mobi-
le permite que você fi que “entretido, informado e 
conectado à sua rede de familiares e amigos enquanto 
está em movimento”.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O AOL começou como uma empresa chamada Con-
trol Video Corporation em 1983, que foi reorganizada 
como Quantum Computer Services Inc., em 24 de 
maio de 1985. A empresa se concentrava no forneci-
mento de serviços online dedicados aos computadores 
Commodore. Em 1988, a Quantum criou serviços 
online para computadores Macintosh e, posterior-
mente, IBM. Em 1991, a Quantum fi cou conhecida 
como America Online Inc., o AOL para DOS foi lan-
çado e Steve Case se tornou o CEO da empresa. Case 
decidiu que a melhor direção para a empresa tomar 
era a de melhor serviço online para aqueles que não 
eram particularmente familiarizados com computa-
dores. Essa estratégia levou ao período de maior cres-
cimento da empresa. Em 11 de janeiro de 2001, a 
America Online se fundiu com a Time Warner.

BrightkiteBrightkite

Nome da Empresa: Brightkite 
(uma divisão da No Sleep Media, LLC)

URL: www.Brightkite.com

Localização: Denver, Colorado, Estados Unidos

Fundação: 2007

Funcionários: 5

Modelo de Receita: Plataforma para aplicativos 
de terceiros e atualmente avaliando publici-
dade baseada em localidades

Taxas: Para o envio de mensagens de texto, são 
aplicadas taxas do plano de serviço

Slogan: No rest until the dream comes true 2 
(No Sleep Media, LLC)

2 [N.T.] Traduzido para o português, “Sem descanso até que o sonho 
se torne realidade”.

O Que É?O Que É?

O Brightkite proporciona uma mídia de rede social 
baseada na localização, que fornece atualizações para 
os amigos sobre sua localização via celular ou navega-
dor da Internet. Os usuários podem enviar mensagem 
de texto aos amigos ou criar posts de texto e imagens 
a fi m de gerar uma camada virtual para essa localiza-
ção. Uma das vantagens do serviço baseado na locali-
zação é a semelhança com um dispositivo de navegação 
ou localizador GPS, de forma que, se os usuários esti-
verem em uma área populosa, podem encontrar quem 
estão procurando via Brightkite.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Brightkite é uma ferramenta de comunicação para 
atualizar as pessoas, dentro de uma rede social, sobre 
a localização do usuário ou como auxílio na navega-
ção. Apontando para bares, locais de música, confe-
rências e simpósios, os usuários podem ver quem está 
lá; também podem inserir o nome de um estabeleci-
mento no recurso de busca para obter eventuais ende-
reços próximos.

O potencial de monitorar localidades não mapea-
das e marcar áreas para pesquisa vai aumentar confor-
me as capacidades do GPS se expandam, tornando-o 
uma ferramenta útil para expedições. 

O Brightkite está explorando a venda de análises 
do mundo real para empresas, objetivando a publici-
dade segmentada por localização e o uso potencial de 
rastrear as tendências de consumo dos clientes.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O Socialthing! fornece aos usuários um site com vários 
serviços integrados para receber atualizações daqueles 
da sua rede social e recentemente se integrou ao 
Bright kite API (application programming interface3). O 
SPOT Satellite Personal Tracker4 é agora suportado pelo 
Brightkite e pode “encontrar você em qualquer lugar 
da Terra via satélite”; isso é valioso se você estiver 
fora do alcance dos sinais de celular ou Wi-Fi. O 
Friend Feed e o Twitter também funcionam bem com 

3 [N.T.] Em português, “Interface para Programação de Aplicativos”.
4 [N.T.] Em português, “Rastreador Pessoal via Satélite”.
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para ela. Seja respondendo aos e-mails, estabelecendo 
uma data do calendário, ou lembrando a própria pes-
soa de uma ideia ou tarefa, o Jott fornece os meios para 
continuar a comunicação, a colaboração e a criativida-
de, independentemente da hora ou do local. O Jott 
ainda permite que você envie mensagens para os servi-
ços da web, como o Twitter, para comunicação em 
tempo real com seu público orientado à Web.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Jott é voltado para aqueles que realizam tarefas múl-
tiplas, seja por causa da agitada vida profi ssional ou 
pessoal ou, por uma questão de segurança, precisam se 
comunicar mantendo as mãos livres. O Jott fornece a 
possibilidade de comunicação sem a necessidade de 
um dispositivo habilitado para a Internet, apenas com 
um simples telefonema. O lifehacker.com menciona 
outros usos valiosos do Jott, como desligar remota-
mente o Windows, controlar o seu Mac, ou enviar arqui-
vos de áudio para você mesmo, como aquela fantástica 
composição que você acredita que ambientará a pró-
xima campanha publicitária da sua empresa.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

Obviamente, se você tem um telefone ou um telefone 
celular, o Jott funciona com seu dispositivo, uma vez 
que a exigência principal para usar o Jott é a voz. 
Atual  mente o Jott tem se especializado em serviços 
com o BlackBerry, iPhone e iGoogle. O Jott em geral 
atua com serviços da Web como Blogger, Zillow, Ama-
zon, Wordpress e Twitter. A possibilidade de publicar 
as últimas notícias imediatamente para o seu público 
leitor de Internet pode revelar-se útil enquanto ferra-
menta de negócios. Por outro lado, o público também 
pode acessar seus jotts por meio de feeds do Jott (feeds 
RSS). Os usuários do Jott simplesmente discam para 
1-866-JOTT-123, dizem “Jott Feeds” e, então, forne-
cem o nome do feed desejado. Os usuários podem, 
assim, ouvir suas postagens mais recentes no Jott.

Quem Usa?Quem Usa?

Existem recomendações sufi cientes de usuários indi-
viduais que sustentam a explosão de popularidade 
aparente do Jott. No entanto, não é apenas o usuário 

individual que está achando o Jott valioso. Muitas 
empresas baseadas na Web estão surgindo com aplica-
tivos fundamentados na premissa de uso básico do 
Jott. Um exemplo é o Tsheets.com. O TSheets é um 
aplicativo de rastreamento de tempo que permite a 
um usuário do Jott se conectar e desconectar-se. Usuá-
rios que trabalham em casa ou que estão em viagem 
de negócios achariam útil tal aplicativo para adminis-
trar prazos e time sheets.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

O Jott parece ser mais útil para qualquer um que 
tenha uma agenda cheia ou precise de uma ferramen-
ta tecnológica para anotações e lembretes. As pessoas 
estão encontrando uma série de razões, pessoais e 
profi ssionais, para usar o Jott.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

John Pollard, um dos fundadores e CEO da Jott Net-
works Inc., tem uma base sólida no segmento de com-
putadores, com a Microsoft e, posteriormente, com a 
Expedia em seu currículo. Shreedhar Madhavapeddi, 
outro cofundador e vice-presidente de produtos, tam-
bém trabalhou na Microsoft e foi essencial no desen-
volvimento do MSN e do Smartphone. Doug Aley, 
vice-presidente de desenvolvimento de negócios, tra-
balhou principalmente na Amazon, desenvolvendo o 
Unibox, foi gerente geral dos negócios de vendedores 
terceirizados. Dave Rich, vice-presidente de operações 
de negócios, tem uma vasta experiência em operações 
de call center e em reconhecimento de voz, decorren-
te de seu trabalho com empresas como American 
Airlines, Sabre e Nuance. De acordo com a visão geral 
corporativa do Jott: “os cofundadores John Pollard e 
Shreedhar Madhavapeddi começaram o Jott em res-
posta a uma crescente frustração: estavam cercados de 
tecnologia, mas ainda não se sentiam bem informa-
dos. O Jott nasceu da promessa de ajudar as pessoas a 
lembrarem-se de alguma coisa”.

JumbuckJumbuck

O Que É?O Que É?

A Jumbuck Entertainment tem a característica distin-
tiva de ser a fonte principal dos aplicativos de mensa-
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como um software de fácil utilização que “pode aju-
dar a romper as barreiras da tecnologia, permitindo 
que praticamente qualquer pessoa participe da efi -
ciente transferência de conhecimento e da comunica-
ção on line”. Ao fornecer opções de webconferência, 
tais como compartilhamento de tela, quadro branco, 
bate-papo de vídeo e áudio e as opções de arquivar e 
editar reuniões online, o Acrobat Connect reduz os 
custos com viagens e aumenta a produtividade.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

O Acrobat Connect é utilizado para comunicação e 
colaboração por meio de recursos de conferência 
online com a possibilidade de compartilhar tela, reali-
zar conversas via áudio e vídeo e usar um quadro 
branco para melhorar a compreensão. Essa funciona-
lidade permite que os usuários realizem treinamentos 
ou ofi cinas de aprendizado virtual, demonstrem um 
produto ou serviço ou realizem uma reunião para 
analisar uma série de apresentações.

As ferramentas neste capítulo têm um traço em 
comum: foram concebidas para facilitar a comunica-
ção e a colaboração feitas de uma pessoa para outra. 
Para aqueles que se consideram especialistas em mídia 
social, muitas dessas ferramentas não fazem parte do 
ecossistema da mídia social, mas se você está na área 
de gerenciamento de pessoas, processos ou produtos, 
precisa estar ciente dessa importante categoria. Se sua 
empresa prioriza o cliente, essa categoria é uma das 
cinco ou seis mais importantes neste livro.

Este capítulo apresenta as seguintes empresas, fer-
ramentas e aplicativos:

• Acrobat Connect 
• AOL Instant Messenger 
• Go To Meeting 
• Apple iChat 
• Jott 
• Meebo 
• Skype 
• WebEx 
As características e funções de cada perfi l podem 

ser boas ou não para seus negócios em particular, 
tenha isso em mente quando ler cada perfi l. Use a 
Tabela de Avaliação de Ferramentas, no fi nal do capí-
tulo, para ajudá-lo a determinar quais ferramentas se 
qualifi cam para uma análise mais aprofundada, quan-
do você começar a criar sua estratégia de mídia social, 
na Parte III do livro.

Acrobat ConnectAcrobat Connect

O Que É?O Que É?

O Acrobat Connect é a solução da Adobe Systems Inc. 
para alcançar uma audiência ou força de trabalho 
dispersa. A Adobe comercializa o Acrobat Connect 
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Nome da Empresa: Adobe Inc.

URL: www.adobe.com

Localização: San Jose, Califórnia, Estados Unidos

Fundação: Adobe System 1982

Funcionários: 7.000

Modelo de Receita: Vendas e atualizações de 
software

Taxas: Trial gratuito; compra de software e assina-
tura mensal
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usar o AOL Instant Messenger para manter contato 
com amigos e familiares que moram longe, ou as 
empresas para a comunicação interna, entre os fun-
cionários, ou externamente, com os clientes. Além 
disso, com a capacidade de transferir arquivos, ele é 
um programa útil para a colaboração simultânea.

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

O AOL Instant Messenger funciona com o AOL 
Radio, o AOL Explorer e o Plaxo. O AOL Instant 
 Messenger também permite que desenvolvedores ter-
ceirizados criem chat bots, clientes personalizados, 
mashups, widgets, módulos e plug-ins. Esses aplicati-
vos fazem todo tipo de coisas, como permitir que um 
usuário publique diretamente em um blog, que acom-
panhe o custo de uma reunião e que desenhe simul-
taneamente com um de seus amigos.

Quem Usa?Quem Usa?

O AOL Instant Messenger é usado por uma grande e 
global audiência online. Estima-se que tenha um gran-
de segmento do mercado de mensagens ins tantâneas 
na América do Norte. Tanto as empresas quanto os 
usuários privados usam o AOL Instant Messenger para 
se comunicar e para compartilhar mídia online.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

Você deve usar o AOL Instant Messenger se estiver 
interessado em se comunicar com outros usuários 
online, seja profi ssionalmente, seja para fi ns recrea-
tivos. Além disso, você deve usar o AOL Instant Mes-
senger se estiver interessado em criar um aplicativo de 
terceiros que vá executar uma função por meio de um 
serviço de bate-papo. Por exemplo, um desenvolvedor 
da Web poderia criar um aplicativo que funcione 
como uma parte de uma campanha de marketing 
online para direcionar o tráfego para seu site.

Quem Começou Isso?Quem Começou Isso?

O AOL começou como uma empresa chamada Con-
trol Video Corporation em 1983, que foi reorgani zada 
como Quantum Computer Services Inc., em 24 de 
maio de 1985. Concentrava-se no fornecimento de 

serviços online dedicados aos computadores Commo-
dore. Em 1988, a Quantum criou serviços online para 
computadores Macintosh e, posteriormente, IBM. Em 
1991, a Quantum fi cou conhecida como America 
Online Inc., o AOL para DOS foi  lançado e Steve Case 
se tornou o CEO da empresa. Case decidiu que a 
melhor direção para a empresa tomar era a de se tor-
nar o melhor serviço online para aqueles que não 
eram particularmente familiarizados com computa-
dores. Essa estratégia levou ao período de maior cres-
cimento da empresa. Em 11 de janeiro de 2001, a 
America Online se fundiu com a Time Warner.

Go To MeetingGo To Meeting

Nome da Empresa: Citrix System Inc.

URL: www.gotomeeting.com

Localização: Fort Lauderdale, Flórida, Estados 
Unidos

Fundação: 1989

Modelo de Receita: Assinaturas

Slogan: Online meetings made easy1

O Que É?O Que É?

O Go To Meeting é um serviço de reuniões online que 
permite que indivíduos, empresas e organizações 
colaborem e comuniquem-se pela Internet. Os usuá-
rios pagam uma taxa de assinatura fi xa, mensal ou 
anual, o que lhes permite realizar reuniões online ili-
mitadas durante a vigência de sua inscrição. O GoTo 
Meeting também oferece recursos adicionais, tais 
como VoIP (Voice over Internet Protocol), compartilha-
mento de tela e gravação de reunião. Os usuários com 
sistemas operacionais Windows e Macintosh podem 
participar de uma sessão do Go To Meeting.

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

Para promover colaboração e comunicação, demons-
trar produtos ou apresentações e compartilhar infor-

1 [N.T.] Em português, algo como “Reuniões online de um jeito fácil”.
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Nome da Empresa: Meebo

URL: www.meebo.com

Localização: Mountain View, Califórnia, Estados 
Unidos

Fundação: 2005

Funcionários: 40

Modelo de Receita: Publicidade

Taxas: Grátis

Slogan: All your IM accounts in one place – chat, play 
games and much more! 3

que, apesar de permitirem a comunicação com dife-
rentes tipos de usuários online, resultam em processos 
obstruídos no computador e desktops entulhados. O 
Meebo incorpora MSN Messenger, Yahoo!, AIM, Goo-
gle, ICQ e Jabber e dá aos usuários do Meebo a opor-
tunidade de conexão a partir de qualquer local (ao 
contrário da restrição a um determinado PC em que o 
software do IM do usuário esteja instalado) e enviar 
mensagens instantâneas. O Meebo também pode ser 
acoplado em qualquer lugar online em que um apli-
cativo de IM possa ser incorporado, como no MySpace 
ou em blogs. 3

Como Pode Ser Utilizado?Como Pode Ser Utilizado?

No mundo atual do uso do networking para necessi-
dades pessoais e profi ssionais, é difícil lembrar e sepa-
rar as várias IDs de usuário e senhas para cada conta 
individual. O Meebo permite que você tenha um login 
central e dá-lhe a capacidade de se conectar em qual-
quer lugar e trocar mensagens instantâneas com 
alguém a qualquer hora. O Meebo também propor-
ciona recursos tais como as Meebo rooms (salas de 
bate-papo), Meebo Me (IMs em blogs e outros sites), 
Meebo Mobile para iPhones e iTouches e extensões 
do Meebo para usuários do Firefox.

3 [N.T.] Em português, “Todas as suas contas de mensageiros instantâ-
neos (IM) em um só lugar – converse, jogue e muito mais”!

Quais Outros Aplicativos Funcionam Quais Outros Aplicativos Funcionam 
Com Ele?Com Ele?

Como mencionado no parágrafo anterior, o Meebo 
funciona não só com os principais aplicativos de IM, 
mas com iPhones e iTouches, Firefox, Facebook e 
MySpace. De acordo com um artigo no Reelseo.com, 
o Meebo é uma plataforma para aplicativos em sincro-
nia e de usuários múltiplos, como 3 Sense, Absolutist, 
AddictingGames, BladeSix, Clearspring Technologies, 
Come2Play, Feedhaus, Gamebrew, MeBeam, Media-
Greenhouse, Mochi Media, Jiggmin, Kongregate, 
PlayFirst , Presidio Media, Pudding Media, TalkShoe, 
TokBox, Ustream.tv, uWink, wellgames e ZeroCode.

Quem Usa?Quem Usa?

Seth Sternberg, CEO e cofundador do Meebo, devida-
mente pontua a gama de usuários do Meebo no trecho 
da entrevista a seguir, do Centernetworks.com:

Principalmente as pessoas que têm 25 anos ou 
menos. A partir daí, o perfi l demográfi co fi ca 
muito amplo. Temos soldados dos EUA no Ira-
que e o Meebo é a única maneira de se comuni-
carem ao vivo com os outros, que não seja ligando 
para eles... Os professores estão usando o Meebo 
em seus blogs de aula pelos quais alunos e pais 
podem se comunicar [com] eles...

Das pessoas usando Meebo, 30% estão nos 
Estados Unidos, o restante é estrangeiro. O Mee-
bo está disponível em 53 línguas e o modo como 
isso aconteceu foi que nossos usuários realmente 
queriam o Meebo em vários idiomas e, então, 
pedimos ajuda em nosso blog. Assim, lançamos 
um Wiki com as expressões em inglês e os usuá-
rios ajudaram a traduzi-las para os 53 idiomas.

Você Deve Usar?Você Deve Usar?

O Meebo é uma boa ferramenta para quem tem várias 
contas de IM. A oportunidade de conexão em um IM 
centralizado e a necessidade de uma única identifi cação 
de usuário e senha poupam muito tempo, largura de 
banda e frustração. Trocar mensagens instantâneas pode 
não ser necessariamente o ideal para todas as necessi-
dades de negócio, mas se for, então, o Meebo pode cer-
tamente econimizar tempo e propiciar mobilidade.
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ESTRATÉGIAESTRATÉGIA

Os próximos cinco capítulos se concentram em 
desenvolver uma estratégia de mídia social para o seu 
negócio. No Capítulo 39, nós damos uma visão deta-
lhada dos quatro pilares da estratégia de mídia social: 
comunicar, colaborar, educar e entreter. Cada pilar 
suporta uma plataforma para envolver seus clientes, 
atuais e potenciais, e funcionários. Sua plataforma 
dependerá das ferramentas e aplicativos aos quais 
você mais atribuiu valor em suas Tabelas de Avaliação 
de Ferramentas, da Parte II.

O Capítulo 40 é sua análise SWOT de mídia social. 
É outro capítulo baseado em atividades e com um exer-
cício de grupo ideal se você estiver envolvendo outras 
pessoas de sua organização. A análise SWOT vai aju-
dá-lo a ter um olhar crítico sobre sua organização, 
avaliando os pontos fortes, pontos fracos, oportunida-

des e ameaças de uma perspectiva macro e no contexto 
das ferramentas de mídia social mais práticas e valiosas.

O Capítulo 41 apresenta a você o modelo ACCESS, 
uma sigla, em inglês, para Audiência, Conceito, Con-
corrência, Execução, Mídia Social e Viabilidade de 
Vendas1. Em um mundo onde todos que utilizam a 
mídia social são editores, o modelo ACCESS é uma 
metodologia para desenvolver e conectar seu conteú-
do com o público ideal.

O Capítulo 42, outro baseado em atividades, ajuda 
a avaliar e organizar os recursos já existentes de sua 
empresa, um importante passo antes de você criar e 
implementar uma estratégia de mídia social. Final-
mente, no Capítulo 43, você estará pronto para desen-
volver uma modesta estratégia macro de mídia social 
de 12 meses.

1 [N.T.] Audience, Concept, Competition, Execution, Social media and 
Sales viability.
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Michael Buckley não é um nome conhecido tam-
bém, mas ele foi capaz de transformar seu conteú -
do em uma renda de seis dígitos graças ao YouTube 
e a um programa de posicionamento visual de pu -
blicidade que cerca seus vídeos com anúncios seg-
mentados para seu público. Como anfi trião de um 
programa semanal, What the Buck?, de meio período 
em um canal de acesso público, em Connecticut, 
ele percebeu que apenas algumas pessoas poderiam 
“descobri-lo”. Começou enviando para o YouTube os 
segmentos de acesso público ao programa. Não de -
morou muito, estava produzindo seus programas 
ex  clusivamente para serem exibidos lá, no YouTube, 
e, até 2008, houve mais de 100 milhões de visuali-
zações. Desnecessário dizer que ele expandiu sua 
audiência consideravelmente. Mais importante, ele 
descobriu uma estratégia que lhe permitiu rentabili-
zar o conteú do: entreter o público e fazê-lo convidar 
os amigos.

Se Lander e Buckley parecem histórias acidentais 
de sucesso, deslocadas do cotidiano do mundo empre-
sarial em que você trabalha, é sábio perguntar como 
as experiências deles podem se traduzir em uma 
es tratégia signifi cativa de negócios para sua empresa. 
Considere por um momento, no entanto, a história 
agora conhecida de Tom Dickson, CEO da Blendtec 
(www.blendtec.com), o fabricante de liquidifi cadores 
domésticos de Utah. Dickson se tornou uma estrela 
do YouTube com sua série de vídeos “Vai Triturar?” 
(Will It Blend?), em que ele coloca objetos do coti-
diano, tais como bolas de golfe, bastões fl orescentes, 
mármores e até mesmo um iPhone, em um de seus 
poderosos liquidifi cadores para demonstrar a caracte-
rística-chave do seu produto de US$ 400: ele vai bater, 
triturar ou misturar quase tudo em questão de segun-
do. Você poderia dizer que o Blender é a estrela real 

C A P Í T U L O  39

Este capítulo ajuda você a:
• Compreender como os quatro pilares da estraté-

gia de mídia social se aplicam ao seu negócio e à 
criação de comunidades online bem-sucedidas.

• Defi nir seu negócio no contexto do conteúdo.
• Gerar ideias iniciais para a criação de uma comu-

nidade de sucesso em torno do seu conteúdo.
• Tornar seu conteúdo mais “aderente”.
• Distinguir entre os diferentes tipos de comuni-

dades:
 — Comunidades Metrópoles
 — Comunidades de Afi nidades
 — Comunidades Intraempresariais
 — Comunidades Verticais
 — Comunidades Horizontais
• Compreender as estratégias básicas de gestão 

de comunidades online.
Christian Lander não era rico ou famoso quando 

decidiu iniciar um blog dedicado a “coisas de que 
pessoas brancas gostam”. Alguns acham hilariante 
sua perspectiva de ataque entre classes; outros não 
estão certos sobre o que fez esse ex-estudante de dou-
torado virar comentarista cultural. A editora Random 
House achou que tal perspectiva poderia dar um bom 
livro e também gostou do fato de que o blog de Lan-
der tinha um tráfego excelente. O resultado: um 
adiantamento de 300.000 dólares para escrever um 
livro baseado no blog, www.stuffwhitepeoplelike.com. 
Até 2008, o blog teve mais de 51 milhões de hits. Se 
você visitar o site, poderá entrar em um link para o 
Amazon.com e comprar o livro, ou procurar vários 
anúncios do Google segmentados para público-alvo 
de Lander. Embora não seja um nome conhecido, 
nem muito rico ainda, Christian Lander descobriu 
uma estratégia que funciona para ele: entreter o 
público e fazê-lo convidar os amigos.
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comunicação. Você pode até mesmo quantifi car os 
comentários. A mensagem fi nal é que a mídia social 
facilita a comunicação imediata, mensurável nos dois 
sentidos e em grupo.

Microestratégia para Início ImediatoMicroestratégia para Início Imediato

Crie e envie um informativo eletrônico básico usan-
do um serviço de e-mail marketing. A única manei-
ra de realmente apreciar como é fácil criar, enviar e 
medir resultados é fazendo. Se simplesmente você 
ainda não tiver certeza de que está pronto para en-
trar em contato com uma plateia de clientes, crie e 
envie alguma coisa dirigida aos seus funcionários 
ou membros de um clube ao qual você pertença. 
Existem várias empresas que são especialistas em 
e-mail marketing. Para um rápido começo recomen-
damos a Constant Contact (www.constantcontact.
com). No site da empresa você encontrará mode-
los, tutoriais e conselhos sobre como criar mensa-
gens impactantes para o seu público.

Celebrando a ColaboraçãoCelebrando a Colaboração

Todos os anos, inúmeros livros de negócios e artigos 
de revistas são escritos sobre colaboração no ambien-
te de trabalho. É difícil não ser a favor da colabora-
ção, mas por que algumas organizações fazem isso 
tão bem e outras não? É a cultura da empresa que faz 
a diferença ou, talvez, a competência daqueles que se 
esforçam para colaborar? Poderiam ser utilizadas 
ferramentas para colaboração?

Pare um momento e faça uma lista das ferramen-
tas que a sua organização atualmente usa para promo-
ver a colaboração entre os colegas de trabalho. É um 
pouco difícil para muitas empresas porque a colabo-
ração é vista como um caminho para um resultado, 
em vez de um resultado em si. Muitas pessoas pensam 
na colaboração em termos de um processo a ser ge rido 
e não um conjunto de ferramentas a ser empregado. 
Assim, pode-se dizer que sessões de brainstorming, 
audioconferências e retiros estratégicos da empresa 
estão entre os métodos atuais de colaboração. Você 
pode até argumentar que o telefone e a máquina de 

xerox do escritório facilitam a colaboração. De fato, 
esses podem ser métodos efi cazes para sua empresa e 
podem levar a resultados desejáveis; mas e se o proces-
so de colaboração em si se tornou um produto alta-
mente valorizado?

Anteriormente, neste livro, você foi apresentado 
ao Wiki, uma ferramenta de mídia social que lhe per-
mite criar e editar conteúdos de forma colaborativa. 
Suponha por um momento que o conteúdo que você 
deseja criar seja um manual de boas práticas para um 
processo ou procedimento que é uma parte funda-
mental do seu negócio. Visando essa discussão, não 
importa realmente qual processo ou procedimento 
seja; poderia ser um guia para diagnosticar problemas 
em motores de turbinas ou um manual de como fazer 
destinado a gestores de call center. Criando um Wiki 
da empresa, você possibilita que a sua comunidade de 
funcionários colabore de uma forma inédita; o Wiki 
pode criar e manter uma ferramenta de produtivi-
dade dinâmica, regularmente alterada e melhorada. 
Você pode ampliar o conhecimento coletivo da comu-
nidade para o benefício de sua organização. Na rea-
lidade, o Wiki torna-se não apenas um método de 
colaboração, mas também um produto da colabo-
ração. (Tenha em mente que o conhecimento coletivo 
dos colegas de trabalho ainda precisa ser monitorado 
e algumas regras básicas de participação terão de ser 
estabelecidas. Mas, com a nomeação de “gerentes da 
comunidade”, discutida mais adiante neste capítulo, 
os benefícios desse tipo de colaboração podem defi ni-
tivamente superar a perda de controle que a maioria 
dos gerentes de negócio inicialmente experimenta.)

É possível, ou até mesmo aconselhável, envolver 
seus clientes atuais e potenciais em algum tipo de 
colaboração que benefi ciará sua empresa? A resposta 
é sim, mas o conceito pode estar um pouco fora do 
senso comum. Afi nal, imagine que tipo de coisas seus 
clientes poderiam dizer se você permitisse essa con-
versa por meio de uma ou mais ferramentas de mídia 
social, que possibilitassem que eles interagissem e 
infl uenciassem uns aos outros. Falando sobre as coisas 
boas e ruins. Pergunte-se, no entanto, se você ganha 
mais patrocinando ou, pelo menos, aprovando esse 
tipo de conversa, do que correndo dela. Como você 
leu no Capítulo 4, o MacRumors.com, de Arnold Kim, 
atrai 4,4 milhão de visitantes por mês, muitos deles 
ansiosos para obter uma novidade interna sobre os 
produtos da Apple ou para trocar informações, fofo-
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TripAdvisors.com, deve ter notado que os mem-
bros da comunidade podem publicar fotos dos 

hotéis onde  hospedaram-se. Esse é um excelen-
te exemplo de conteúdo gerado pelo usuário.

Visão da EspecialistaVisão da Especialista

Leah Culver, cofundadora, PownceLeah Culver, cofundadora, Pownce

[Em 15 de dezembro de 2007, o 
Pownce notifi cou seus membros que 
seria desligado. Estes trechos foram 
propositalmente adicionados aqui 
por várias razões. O Pownce tinha 
uma oferta de produto muito boa, 
que competiu diretamente com o 
Twitter. Leah tinha, realmente, mui-
tas excelentes visões de negócios e da 
mídia social. E, o fato de, posterior-

mente ao período que Leah foi entrevistada para o livro, 
eles não existirem mais exemplifi ca a natureza dinâmica 
da mídia social e das tecnologias que a estão mantendo.] 

... Então, sou uma das fundadoras do Pownce e, na 
verdade, uma desenvolvedora de software. Um pouco 
sobre minha experiência é que sou formada em Ciência 
da Computação pela Universidade de Minnesota e ago-
ra moro em São Francisco, onde trabalho no Pownce...

... É um site de rede social e serve para enviar men-
sagens para seus amigos. E quando dizemos mensa-
gens, queremos dizer que você também pode enviar 
links, arquivos e eventos; assim, você pode enviar um 
monte de mídia e compartilhar coisas com seu grupo 
de amigos...

... E se você tiver uma Conta Pro, você pode enviar 
arquivos ainda maiores, de modo que você pode com-
partilhar muitas coisas diferentes com as pessoas de 
quem gosta...

... Nós temos um conceito pronto e estamos traba-
lhando em mais maneiras ligadas aos celulares para 
tirar fotos para o nosso site e enviá-las para fora. En-
tão, essa é uma das coisas nas quais estamos defi nitiva-
mente interessados...

... Na verdade, temos um site, que você pode aces-
sar de qualquer tipo de computador, ou também te-
mos um site para celulares. Portanto, se você estiver 

em um BlackBerry ou em um telefone da Nokia, você 
pode ir ao nosso site para celulares. Temos também 
um aplicativo para iPhone que você pode adquirir na 
loja de Apps do iPhone; e também um aplicativo para 
computadores de mesa que você pode baixar e que 
funciona em Windows, Mac e Linux...

... Então, [há] muitas maneiras diferentes para
você poder se comunicar, acessar e enviar novas 
mensagens...

... Temos uma API que é uma fonte para programa-
dores e outros desenvolvedores construírem coisas 
em cima do Pownce. Assim, por exemplo, alguém 
escreveu um plug-in para o WordPress. Se você utili-
zar esse plug-in, ele publicará todos os seus posts do 
Pownce no WordPress. Assim, os desenvolvedores po-
dem ser supercriativos com o que quiserem fazer para 
republicar ou para ter formas de publicar de volta no 
Pownce. Então, isso é muito legal. Há realmente uma 
grande variedade de coisas que você pode fazer...

... É muito importante se manter no site da comunida-
de. Assim, existe uma comunidade e você tem seu grupo 
de amigos. É importante que as pessoas sejam capazes de 
se expressar da maneira que quiserem. O feedback signi-
fi ca muito para nós, tanto as entradas quanto as saídas 
do feedback. Então, nós observamos o que as pessoas 
estão dizendo e realmente fazendo no site...

... É uma grande, enorme variedade de pessoas. 
Não sei se existe realmente um tipo específi co de pú-
blico, mas estou muito dividida... [entre] algumas 
pessoas nos Estados Unidos e no exterior, por isso, é 
realmente uma grande variedade de gente...

... Então, é defi nitivamente divertido ver essas co-
munidades e interagir com elas, e estamos trabalhan-
do no futuro, na direção de tornar as coisas mais fáceis 
para elas e incentivar, de verdade, mais comunidades 
no exterior, da mesma maneira...

Leah CulverLeah Culver

(continua)
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de Mídia Socialde Mídia Social

vos com os quais estava familiarizado e circulando 
aqueles que foram realmente utilizados. Se você não 
se deu um tempo para completar esses exercícios 
anteriormente, este seria um excelente momento 
para fazê-lo. Você pode querer que membros de sua 
organização também completem os exercícios. Para 
sua comodidade, estes podem ser baixados em www.
theSocialMediaBible.com.

Como parte da análise que você fará neste capí-
tulo, anote sua pontuação no espaço indicado na 
Tabela 40.1.

À medida que você reveja a lista na Tabela 40.1, 
perceberá um padrão emergir. Se você pediu a outros 
membros de sua organização para completar este exer-
cício, tome um momento para comparar os resultados. 
Certifi que-se e determine se a familiaridade e a utiliza-
ção desses instrumentos em sua empresa têm sido 
internas ou externas. Você também pode querer acres-
centar outra dimensão a este exercício, avaliando se a 
familiaridade e a utilização estão ligadas ao trabalho 
ou à experiência pessoal. Não será incomum, no fi nal 
das contas, descobrir que há pessoas em sua empresa, 
com considerável experiência, usando algumas dessas 
ferramentas em suas vidas pessoais, mas que nunca 
pensaram em – ou nunca foram guiadas para – usá-las 
como parte de uma estratégia de negócio.

Suas Tabelas de Avaliação de Suas Tabelas de Avaliação de 
Ferramentas da Parte IIFerramentas da Parte II

Na Parte II, você foi presenteado com perfi s resumidos 
de mais de 100 aplicativos e ferramentas e convidado a 
preencher uma tabela de avaliação para cada categoria 
de ferramentas. Se você não completou esses exercícios 
anteriormente, por favor, faça-o agora. Isso também é 
uma parte importante do desenvolvimento de um pla-

C A P Í T U L O  40

Este capítulo permite a você: 
• Completar e avaliar seu Índice de Conhecimen-

to em Mídia Social.
• Completar e avaliar sua Tabela de Avaliação de 

Ferramentas de Mídia Social da Parte II do livro. 
• Completar uma análise SWOT de mídia social. 
• Preparar-se para experimentar as microestraté-

gias de mídia social.
SWOT é uma sigla em inglês para “Pontos Fortes, 

Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças” (Strengths, 
Weakness, Opportunities and Threats). A análise SWOT 
de mídia social para sua organização é um passo críti-
co, conforme você se prepara para implementar estra-
tégias que podem afetar seu sucesso empresarial. Nos 
capítulos anteriores, você foi convidado a preencher 
um grupo de exercícios para prepará-lo para essa aná-
lise SWOT. Esses exercícios foram concebidos para 
apresentá-lo às ferramentas e aplicativos do ecossiste-
ma da mídia social. Muitos dos capítulos da Parte I 
deste livro ajudaram a dar-lhe uma ideia mais clara 
sobre os aspectos históricos e táticos de cada catego-
ria. Você terminou cada capítulo com uma boa noção 
de “o que tem aqui para você” e uma compreensão 
básica de como algumas dessas ferramentas podem 
ser usadas em seu negócio, promissoramente. Agora 
vamos começar o processo de organizar em uma estra-
tégia signifi cativa o que você aprendeu.

Seu Índice de ConhecimentoSeu Índice de Conhecimento
em Mídia Socialem Mídia Social

No Capítulo 2, você foi apresentado às 15 categorias 
do Ecossistema da Mídia Social e munido de uma lista 
de ferramentas e aplicativos de cada categoria. Você 
foi convidado a preencher um breve exercício para 
cada categoria, verifi cando as ferramentas ou aplicati-
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no estratégico para seu negócio. Lembre-se, o exercício 
não é projetado para abarrotar você com ferramentas 
e aplicativos; pelo contrário, você vai querer retratar 
sua intuição sobre o valor potencial de cada ferramenta 
para sua organização. Você só pode fazer isso se já tiver 
lido os perfi s resumidos de cada ferramenta e, talvez, 
até mesmo ter visitado o respectivo site.

Pense seriamente em ter membros de sua orga -
nização completando os exercícios também. Para sua 
comodidade, estes podem ser baixados em www.The
 SocialMediaBible.com. Você também vai encontrar lá 
um tutorial sobre como completar este exercício. Lem-
bre-se de que você foi convidado a avaliar o valor poten-
cial de cada ferramenta seguindo estas instruções:

Utilizando a escala de cinco pontos (0 a 4) abaixo, 
classifi que cada ferramenta deste capítulo baseado no 
valor que possa ter para as operações internas e exter-
nas da sua empresa. Faça anotações sobre quais ferra-
mentas mais lhe agradam.

4 = Extremamente Valiosa 
3 = Muito Valiosa
2 = Com Algum Valor
1 = Não Muito Valiosa 
0 = Sem Valor
Como parte da análise que você fará neste capítu-

lo, por favor, registre até três ferramentas de cada 
categoria para as quais você atribuiu as pontuações 
mais elevadas, na Tabela 40.2. Só registre se você atri-
buiu pontuação 2 ou superior, esteja certo disso e ano-
te a pontuação de cada uma.

Mais uma vez, procure padrões, especialmente se 
você pediu para outros membros de sua organização 
completarem este exercício. Como parte de sua análi-
se SWOT, você vai querer explorar por que razão as 
pessoas na sua empresa sentem que certas ferramen-
tas seriam valiosas para sua estratégia de mídia social. 
Pelas perspectivas delas, você pode descobrir oportu-
nidades que não sabia que sabia que tinha.

Tabela 40.1 O Índice de Conhecimento em Mídia SocialTabela 40.1 O Índice de Conhecimento em Mídia Social

No total, em quantas ferramentas você colocou uma marcação ao lado? (Familiarizado) _____
No total, quantas ferramentas você circulou? (Utilizado)  _____
Indique o número de marcações e círculos que você fez em cada categoria:

Título da Categoria Marcações (Familiarizado) Círculos (Utilizou)

Redes Sociais ______________ ______________

Editoração ______________ ______________

Fotos ______________ ______________

Áudio ______________ ______________

Vídeo ______________ ______________

Microblog ______________ ______________

Livecast ______________ ______________

Mundos Virtuais ______________ ______________

Jogos ______________ ______________

Aplicativos de Produtividade ______________ ______________

Agregadores ______________ ______________

RSS ______________ ______________

Buscas ______________ ______________

Celulares ______________ ______________

Interpessoal ______________ ______________
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• Que fatores ou tendências de estilo de vida es-
tão afetando seus clientes? 

• Você busca feedback de seus clientes? Se sim, 
como? 

• Você colabora com seus clientes? Se sim, como? 
• Quais os fatores que infl uenciam as decisões de 

seus clientes fazerem negócios com você?
• Seus clientes confi am em sua empresa para edu-

cá-los sobre as coisas? Que tipo de coisas? Como 
você está atualmente fazendo isso?

• Qual a importância você acredita que educar os 
seus clientes tem?

• Complete esta frase: Nossos clientes nos amam 
porque... 

• Complete esta frase: Nossos clientes não gostam 
de nós porque...

• Complete esta frase: Nossos clientes gostam 
mais de um dos nossos concorrentes porque...

• O que seus concorrentes fazem melhor do 
que você?

• Seus clientes confi am no seu conhecimento (ex-
pertise) como parte da relação comercial entre 
eles e você? Você acredita que seu conhecimen-
to é sufi ciente para satisfazer as necessidades 
deles? Como eles acessam atualmente esse co-
nhecimento? E em relação ao acesso ao conhe-
cimento das outras pessoas na sua empresa?

• Como você acha que os seus clientes veem seus 
concorrentes no que diz respeito ao conheci-
mento (expertise)?

• Alguma parte da relação comercial entre você 
e seus clientes depende de sua capacidade de 
ajudá-los a ter um momento agradável ou a des-
frutar da experiência deles com o seu produto 
ou serviço?

Completando a Análise SWOTCompletando a Análise SWOT

As questões da análise SWOT da mídia social acabam 
de lhe mostrar que podem ser manipuladas de dife-
rentes formas. Você pode ler e refl etir sobre elas por 
conta própria. Você provavelmente sabe, com alguma 
certeza, as respostas a muitas das perguntas e, para 
algumas, talvez tenha que especular. Se quiser levar 
sua análise para um nível superior, pode envolver seus 
colegas e até mesmo seus clientes. Você pode ques-

tioná-los, pode conduzir ou contratar discussões em 
grupo online, ou pode criar um ou mais tipos de 
fóruns a fi m de agregar as opiniões deles. Indepen-
dentemente do que escolher, seu objetivo deve ser 
organizar as respostas de maneira que você possa ana-
lisá-las mais efi cazmente.

A análise SWOT tradicional baseia-se numa fi gura 
quadrante semelhante a essa da Figura 40.1. Colocan-
do as respostas em cada um dos quadrantes, você 
começa a criar uma imagem visual da sua situação 
 atual. Um truque é usar um fl ip chart mostrando o 
 gráfi co dos quadrantes e colocar diferentes pontos 
coloridos para representar os pontos fortes, pontos 
fracos, oportunidades e ameaças. Você pode, então, 
contar e gravar as suas respostas individualmente, em 
uma planilha ou outro documento. Você também 
pode fazer a mesma coisa utilizando uma ferramenta 
colaborativa online, como o Adobe Connect e um apli-
 cativo de desenho. 

É aconselhável escrever um breve Sumário Execu-
tivo que coloque a sua análise SWOT em um formato 
que você e outros em sua organização possam utilizar, 
conforme você comece a criar e implementar estraté-
gias. Você pode ver amostras de Sumários Executivos 
em www.theSocialMediaBible.com.

FIGURA 40.1 Análise SWOT
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(US$ 227,5 milhões), 300 (US$ 210,6 milhões), Ra -
tatouille (US$ 206,4 milhões), Eu Sou a Lenda 
(US$ 206,1 milhões) e Os Simpsons: O Filme (US$ 183,1 
milhões). No outro extremo do espectro da receita 
de 2007, estava Coisas Que Perdemos Pelo Caminho 
(Things We Lost in the Fire), uma produção da Dream-
Works que sobreviveu nos cinemas por apenas três 
semanas, gerando uma bilheteria bruta anêmica 
de US$ 3,3 milhões.

Você pode supor que Coisas Que Perdemos Pelo Cami-
nho foi um fi lme ruim, mas uma rápida visita ao www.
boxoffi cemojo.com revela que o fi lme teve uma nota 
média de B- e mais de 42% dos críticos deram-lhe nota 
A. Você pode assumir, no entanto, que o fi lme não 
conseguiu progredir nos quatro grupos de maior 
audiência que a indústria cinematográfi ca mais alme-
ja: homens de 17 a 24 anos de idade, mulheres de 17 
a 24 anos, homens de 25 a 49 anos e mulheres de 25 a 
49 anos. Muitos fi lmes simplesmente não são bons em 
encontrar o público certo, e Hollywood já percebeu 
que testar o conceito de um fi lme por meio de trailers 
e clipes de pré-lançamento com uma amostra tradicio-
nal de 300 pessoas pode ser uma prática antiquada na 
era da mídia social.

Uma solução mais desejável, de acordo com Kevin 
Goetz, presidente da OTX, uma empresa de pesquisa 
de mercado com uma longa lista de clientes de 
Hollywood, é aumentar o tamanho da amostra para 
10.000 pessoas que, sugere Goetz, permitiria que 
os profi ssionais de marketing se concentrassem nas 
necessidades, crenças e comportamentos de uma 
audiência que estaria mais propensa a ver e recomen-
dar um fi lme. Com percepções melhores de um públi-
co ideal para um fi lme, Hollywood poderia, então, 
encontrar a audiência principal nos lugares que ela 
frequenta: websites, revistas, canais de TV a cabo, 

Este capítulo explica a você como: 
• Incorporar o modelo ACCESS em seu plano 

estratégico. 
• Criar personas de audiências para sua comuni-

dade. 
• Desenvolver e validar o conceito por trás de seu 

conteúdo. 
• Avaliar sua concorrência. 
• Validar a execução de seu conceito. 
• Fazer da mídia social uma parte de sua fórmula 

de sucesso.
• Avaliar a viabilidade de vendas do seu conceito.
ACCESS é uma sigla que signifi ca, em inglês, Au -

diência, Conceito, Concorrência, Execução, Mídia Social e 
Viabilidade de Vendas (Audience, Concept, Competition, 
Execution, Social Media and Sales Viability). É um mode-
lo integrado para validar seu conteúdo e construir 
uma comunidade dinâmica em torno dele. O modelo 
ACCESS foi desenvolvido pela Content Conections e 
é usado, nas empresas, por consultores e diretores de 
projetos como uma metodologia para ajudar os clien-
tes a criar e promover o conteúdo delas. Você poderia 
pensar nele como o molho secreto da empresa. Ele foi 
adaptado e apresentado aqui com a permissão da 
Content Conections LLC.

Enquanto isso, nos FilmesEnquanto isso, nos Filmes

Homem-Aranha 3 foi a maior bilheteria nos Estados 
Unidos e Canadá em 2007, arrecadando pouco mais 
de 336 milhões de dólares em receitas de bilheteira. 
Completando a lista dos dez fi lmes de maior bi -
lheteria estão Shrek 3 (US$ 321 milhões), Transformers 
(US$ 319,1 milhões), Piratas do Caribe: No Fim do 
Mundo (US$ 309,4 milhões), Harry Potter e a Ordem 
da Fênix (US$ 292 milhões), O Ultimato Bourne 
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porque são confortáveis, coloridos e estilosos. 
Associa-se a outros fashionistas e gosta de estar 
entre os primeiros adeptos de coisas novas.

Evidentemente, esses personagens não são verda-
deiros, os quais, dependendo dos dados reais avalia-
dos, poderiam ser completamente diferentes dos 
quatro aqui apresentados, mas a intenção é fornecer a 
você uma metodologia para criar suas próprias perso-
nas tridimensionais do público para o seu conteúdo. 
Note que cada persona tem uma cara e características 
diferentes que o fazem parecer real. Observe também 
que essas personas abrangem dois e, possivelmente, 
todos os três segmentos iniciais que utilizamos para 
classifi car o nosso público.

Essas personas não têm sentido, no entanto, se 
não estiverem associadas a um conceito.

Importância do Seu ConceitoImportância do Seu Conceito

Cada empresa tem um conceito básico que destaca a 
proposta de valor para seu público pretendido. Uma 
proposta de valor descreve o benefício pretendido 
que as características ou atributos de um produto ou 
serviço proporcionarão ao usuário ou consumidor. 
Se você está desenvolvendo conteúdo para uma 
comunidade, esse conteúdo tem, igualmente, um 
conceito intrínseco. Lembre-se de que o conteúdo é 
amplamente defi nido dentro do mundo da mídia 
social. Como tal, é muito possível que a sua empresa 
possa ter diversos conceitos operacionais. Você pode 
querer concentrar-se neles, um de cada vez, tendo 
em mente que cada conceito tem personas do pú -
blico próprias.

Qual é o Seu Conceito?Qual é o Seu Conceito?

Para responder a essa pergunta, você precisa pensar 
sobre a comunidade que pretende envolver. Trata-se 
de um grupo interno de engenheiros de software ou 
de todos os funcionários da sua empresa? Você pode 
querer criar uma comunidade em torno de todo o seu 
negócio, ou uma comunidade mais limitada em torno 
de um determinado produto ou serviço oferecido 
pela sua empresa. Essas são distinções importantes 
porque se você defi ne sua comunidade muito ampla-
mente, provavelmente falhará na sua tentativa de criar 
uma comunidade. Vamos considerar alguns exemplos 
para ilustrar esse ponto. 

General Motors: apesar de a General Motors (GM) fa -
bricar uma ampla gama de automóveis sob várias 
marcas (Chevrolet, Buick, Pontiac, GMC), criar uma 
comunidade para qualquer um que conduza um veí-
culo da GM talvez possa ser muito amplo e falhará 
para progredir. Criar uma comunidade para pessoas 
que possuem Corvettes, no entanto, concentra a sua 
atenção sobre uma fatia mais gerenciável do vasto 
público da GM. Você pode imaginar a difi culdade de 
tentar criar personas do público para toda a audiência 
da GM. O público do Corvette seria muito mais fácil 
de categorizar. A GM também é conhecida como uma 
fabricante de caminhões de trabalhos diários e, mes-
mo produzindo diversos modelos de caminhões, criar 
uma comunidade para pessoas que utilizam cami-
nhões da GM em suas vidas profi ssionais diárias pode 
fazer sentido. Você consegue pensar em outros produ-
tos da GM cujos proprietários poderiam ser conside-
rados para uma comunidade?

PETCO: pode não fazer sentido criar uma comunida-
de para pessoas que costumam comprar na PETCO1 
porque seus interesses e necessidades podem ser mui-
to amplos. Em outras palavras, elas podem não ter 
interesses em comum o sufi ciente. No entanto, se você 
se concentrar em pessoas que possuem furões de es -
timação, agora você tem um público mais restrito. 
Você consegue pensar em outras fatias do público da 
PETCO que poderiam ser consideradas para uma 
comunidade?

Qual é o Seu Conceito?: pegue algum aspecto de seu 
negócio e considere os desafi os de defi nir uma comu-
nidade em torno dele. Ou talvez você realmente possa 
criar uma comunidade em torno de todo o seu negó-
cio. O principal é pensar em termos das necessidades 
da sua comunidade potencial e não das necessidades 
do seu negócio. Isto é muito claro: sua empresa preci-
sa fazer e vender coisas, ou prestar serviços, para 
ganhar dinheiro. Você não será bem-sucedido reunin-
do pessoas em torno de sua necessidade de gerar 
receitas. No entanto, existem pessoas que precisam 
saber algo sobre a sua área de especialização, reparos 
básicos de encanamento, por exemplo? Que tal sobre 
como comprar um carro usado? Alguém que você 
conhece estaria interessado em saber como fazer hor-

1 [N.T.] Loja de animais de estimação, famosa nos EUA.
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Ao medir as atitudes do público, dessa forma, você 
pode avaliar sua oferta, sua concorrência e até mesmo 
novos conceitos. A Content Connections utiliza uma 
variação do Net Promoter Score por vários anos, apli-
cado não só com os clientes, mas também com clien-
tes potenciais. É usado regularmente como parte de 
uma análise de oportunidades para determinar a for-
ça relativa de um conceito e sua execução. Você pode 
aprender muito, fazendo a seguinte pergunta para 
várias centenas de pessoas, fazendo uma análise de 
oportunidades: Baseado na sua análise desse conceito e em 

breves exemplos da respectiva execução, qual seria a probabi-
lidade de você recomendá-lo a um amigo ou colega?

Pela média das notas de algumas centenas (ou 
milhares) de pessoas, você pode começar a determi-
nar o verdadeiro potencial do seu conceito; pode 
fazer os ajustes e refi nos necessários em seu conceito 
para melhor atender às necessidades e preferências 
do seu público; pode posicionar o seu conceito a fi m 
de maximizar o apelo dele para as atitudes, valores e 
crenças do público; e pode preparar seu público para 
o comércio.

Visão do EspecialistaVisão do Especialista

Bill Jula, CEO e fundador, Fast Pitch!Bill Jula, CEO e fundador, Fast Pitch!
www.fastpitchnetworking.cowww.fastpitchnetworking.com

Eu me formei pela Universidade da 
Flórida, nos meados dos anos 1990, 
em seguida, fi z um mestrado na Uni-
versidade de Kentucky. Então, con-
segui um emprego na liga principal 
de beisebol, com o Tampa Bay Devil 
Rays, por uma temporada, fazendo 
algumas vendas e marketing.

Aí, realmente entrei no mundo 
da tecnologia. Encontrei um casal 

de colegas meus da Universidade da Flórida, que se 
deslocam daqui para onde estamos localizados agora 
com o Fast Pitch!, aqui em Sarasota, na Flórida, bem 
ao sul de Tampa. Estamos fazendo algumas coisas liga-
das ao desenvolvimento para Web bem avançadas, 
para sistemas ERP, como SAP, PeopleSoft e diferentes 
sistemas do tipo. E é isso que realmente me envolveu 
na tecnologia, realmente compreendê-la e, mais im-
portante, por minha experiência ser mais do lado do 
marketing das coisas, como trabalhar no mercado 
uma empresa que esteja envolvida na era da Internet.

De lá, trabalhei em algumas possibilidades diferen-
tes, com algumas empresas diferentes, eventualmente 
interrompendo e começando a fazer minha própria 
estória com o Fast Pitch! Ele começou em 2003 como 
uma empresa de eventos de networking, onde fi zemos 
o que chamamos na época de eventos “Speed Net-
working”. É como o conceito de um “Speed Dating”, 

mas para pessoas de negócios. Pelo que sei, fomos a 
única empresa do mundo que realmente teve esses 
eventos acontecendo em cerca de 20 diferentes esta-
dos na mesma hora. Eu tinha pessoas diferentes con-
tratadas por todo o país organizando esses eventos em 
uma frequência regular. Foi meu histórico em tecnolo-
gia e em marketing, mas a experiência de lidar com, 
literalmente, milhares de profi ssionais de negócios de 
todo o país, que levaram à criação do que o Fast Pitch! 
é agora, uma rede de negócios online para profi ssio-
nais. E muitas dessas experiências que tivemos, em 
particular, com muitas pessoas com as quais nos conec-
tamos em todos esses diferentes estados e cidades leva-
ram à criação de um conjunto de ferramentas e de um 
conjunto de funcionalidades, que são diferentes dos 
de qualquer outra rede no mercado neste momento...

Antes de tudo, estamos obviamente animados sobre 
alguns dos elogios que temos recebido ao longo des-
ses últimos meses. Acabamos de comemorar nosso 
aniversário de dois anos desde o lançamento ofi cial, 
que foi em julho de 2006. Voamos, de certa forma, 
abaixo do radar, o que realmente tem sido muito bom 
até agora e apenas recentemente o MSNBC e algumas 
outras grandes redes tomaram conhecimento de nós, 
e por isso estamos animados.

Deixe-me contar um pouquinho sobre o que faz a 
nossa rede e por que as pessoas estão se animando 
tanto sobre ela. Parte da razão pela qual construímos 

Bill JulaBill Jula

(continua)
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Ao envolver as pessoas da sua empresa nesta ativida-
de, você está fazendo duas coisas importantes: (1) utili-
zando o conhecimento coletivo da sua própria empresa 
e (2) envolvendo as pessoas de sua companhia num 
relacionamento com as partes interessadas, do qual 
muitas empresas falam, mas nunca fazem. Uma vez que 
a mídia social tem a ver com permitir a conversação, é 
importante que você inicie e mantenha uma conversa-
ção dentro de sua própria empresa. Para completar 
esta atividade, você terá de introduzir estes exercícios, 
agora familiares, aos seus colegas: (1) o Índice de 
Conhecimento em Mídia Social, do Capítulo 40; (2) as 
tabelas de avaliação de ferramentas, da Parte II deste 
livro e (3) a análise SWOT de mídia social, do Capítulo 
40. Para sua conveniência, estes exercícios podem ser 
baixados em www.theSocialMediaBible.com.

Como Utilizar o Conhecimento Como Utilizar o Conhecimento 
dos Funcionáriosdos Funcionários

Você precisa tomar uma decisão realista de quantos e 
quais funcionários utilizar. O tamanho relativo da sua 
empresa, a distribuição geográfi ca dos empregados e 
os grupos funcionais dentro da empresa são fatores 
importantes a considerar. Independentemente do 
número de funcionários da empresa ou do seu fatura-
mento anual, nós o incentivamos a envolver o maior 
número possível deles. Aqui estão algumas maneiras 
de aproveitar o conhecimento coletivo dos colabora-
dores de sua empresa:

• Promova um retiro na empresa. Pode ser um even-
to de um dia todo, ou curto, de três a quatro 
horas. Pode ser organizado por grupos funcio-
nais, divisões ou outras categorias que fazem 
sentido para sua empresa em particular. 

Este capítulo permite a você: 
• Apresentar o Índice de Conhecimento em Mí-

dia Social para outras pessoas da sua empresa. 
• Agregar os números baseados nas tabelas de 

avaliação de ferramentas de mídia social de seus 
colegas. 

• Localizar seu ponto de partida na mídia social. 
• Determinar a propensão à mídia social de sua 

companhia sob um ponto de vista tecnológico.
Aqui está o que este capítulo supõe: que você leu 

os capítulos anteriores e completou os exercícios sozi-
nho sem envolver outras pessoas da sua empresa no 
processo. Se você tiver envolvido, parabéns. Você está 
um passo à frente. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo 
a avaliar e organizar os recursos que você tem (e 
conhece) antes de implementar uma estratégia de 
mídia social. Dependendo do tamanho e da estrutura 
do seu negócio, nós o incentivamos a envolver tantas 
pessoas em sua companhia quanto for possível. Suas 
experiências, perspectivas e habilidades podem ser 
muito valiosas para as estratégias de mídia social que, 
no fi nal de tudo, serão implementadas. Você desco-
brirá que as pessoas em sua empresa possuem diferen-
tes níveis de consciência da mídia social e diferentes 
graus de experiência. É provável que você já tenha 
blogueiros em seu meio. É mais provável ainda que 
haja pessoas cujas vidas diárias já incluem Facebook, 
MySpace, YouTube e outros aplicativos de mídia social. 
É totalmente possível que as pessoas dentro de sua 
empresa tenham relações externas com seus clientes, 
fornecedores e vendedores – relações ativadas por fer-
ramentas de rede social. Muitas dessas pessoas podem 
não estabelecer uma ligação entre o uso da mídia 
social em suas vidas pessoais e o valor potencial desses 
aplicativos para o respectivo negócio.
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seu negócio, tanto onde ele está agora quanto onde 
você quer que ele esteja no futuro. Cada empresa 
pode se benefi ciar de uma estratégia de mídia social 
produzida cuidadosamente, mas todo negócio co -
meça de um ponto de partida diferente. Isso signifi -
ca que uma estratégia não servirá para todos. Se, 
por exemplo, a sua empresa atualmente não tem 
uma presença na Web, sua estratégia será diferente 
de um negócio que já abraçou a Web como parte de 
sua logística. Chegar a um destino fi nal requer que 
você saiba exatamente onde começa sua jornada. 
Você deve, agora, localizar o ponto de partida usan-

do as categorias do Ecossistema da Mídia Social 
como referências.

Com os resultados do Índice de Conhecimento em 
Mídia Social e as Tabelas de Avaliação de Ferramentas 
em suas mãos, complete os exercícios na Figura 42.1 
como uma atividade em grupo, com outros membros 
da sua empresa. Escreva suas breves respostas nos espa-
ços fornecidos ou faça o download de uma cópia dos 
exercícios no nosso site. Lembre-se que os quatro pila-
res de uma estratégia de mídia social são Comunicação, 
Colaboração, Educação e Entretenimento; mantenha-os em 
mente enquanto você trabalha nos exercícios.

FIGURA 42.1 Categorias do Ecossistema da Mídia Social (continua)

 Redes Sociais  Microblog  Agregadores
 Editoração  Livecast RSS
 Compartilhamento de Foto  Mundos Virtuais Buscas
 Áudio  Jogos  Celular
 Vídeo  Produtividade  Interpessoal

1. Familiaridade com Aplicativos de Mídia Social. Com quais ferramentas e aplicativos de mídia social os funcionários de 
sua empresa estão mais familiarizados? Existe algum padrão em relação às ferramentas com as quais eles estão familia-
rizados, tais como idade do funcionário ou função na empresa (cargo)?

  
 
 

2. Uso dos Aplicativos de Mídia Social. Quais ferramentas e aplicativos de mídia social seus funcionários estão usando 
atualmente? Indique a maneira como estão sendo usados, formal ou informalmente, no contexto do seu negócio. 
Explore como os funcionários estão usando esses aplicativos em suas vidas pessoais e como as respectivas habilidades 
com esses aplicativos podem ser benéfi cas para o seu negócio.

 
 
 

3. Aplicativos de Mídia Social:
 Avaliação de Valor Interno. Quais ferramentas e aplicativos você acredita que tenham maior valor dentro da sua 

empresa?
a. Dentro de Grupos Funcionais (por exemplo, vendas, contabilidade/fi nanças, operações). Como você os visualiza 

sendo usados? Quais informações ou treinamentos adicionais seriam necessários para implementar cada ferramenta? 
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simples produzem qualidade sufi ciente para a maio-
ria dos aplicativos de mídia social. E, muitas vezes, um 
microfone embutido em um laptop vai servir.

Para editar seu vídeo ou áudio, você pode usar 
muitos aplicativos gratuitos ou embutidos que podem 
já estar instalados em seu computador. (O IMovie, da 
Apple, por exemplo, é fornecido gratuitamente em 
todos os novos computadores da Apple e é bastante 
fl exível e poderoso. Programas equivalentes gratuitos 
ou baratos também estão disponíveis para o PC.) Os 
softwares, assim como as câmeras, podem vir em uma 
variedade de recursos e preços. Você pode gastar mui-
to em software e plugins, ou se contentar com os mais 
simples, que, às vezes, são gratuitos. Na maioria dos 

casos, os aplicativos gratuitos ou baratos são sufi cien-
tes, a menos que você precise de efeitos de nível pro-
fi ssional ou de uma maior fl exibilidade.

Em geral, se as tendências da tecnologia conti -
nuarem, haverá uma maior convergência para apli-
cativos gratuitos e baseados na Web, que tornam o 
uso de ferramentas de mídia social mais fácil, mais 
poderoso e mais acessível a um usuário médio da 
Web. Para os editores, evite gastar montanhas de 
dinheiro com os dispositivos melhores e mais atuais, 
a menos que você tenha determinado que realmente 
precisa dos recursos adicionados. Na maioria dos 
casos, a câmara já existente na gaveta da sua mesa 
deve funcionar muito bem.

(continua)
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 David Nour, autor, Relationship Economics, David Nour, autor, Relationship Economics,
www.relationshipeconomics.newww.relationshipeconomics.nett

Sou originalmente do Irã. Vim para 
os Estados Unidos em 1981, não co -
nhecia ninguém, literalmente, não 
falava uma palavra de inglês e tinha 
US$ 100 em meu nome. 

Então, inicialmente, tive que 
aprender como adaptar-me e como 
sobreviver a este grande país. E 
pensei que só na América uma pri-
meira geração de imigrantes pode 

realmente ter uma chance de ser abençoada com todas 
as oportunidades que tenho tido ao longo dos anos.

Recentemente, passei alguns anos em uma empresa 
de capital privado, antes disso, eu era presidente de 
uma start-up, e tive a chance, durante a minha carrei-
ra, de observar muitas empresas diferentes. O que eu 
notava consistentemente era que as que sobrepujavam 
seus concorrentes, ou pares competitivos, não eram 
aquelas, necessariamente, com os melhores produtos 
ou serviços.

As que prosperavam de forma consistente e sistemáti-
ca eram aquelas que construíram esses relacionamentos 
surpreendentes e nutria-os. Eram muito disciplinadas 
na forma como faziam isso. E membros do conselho 

circulavam nas grandes empresas, ajudando a atrair 
ótimos funcionários... O que se torna este grande mo-
mentum wheel1 que eles constroem para potencializar.

E eu disse: “Tem que haver alguma coisa ali”. Assim, 
tendo lido cerca de 100 livros sobre o assunto, colabo-
rando com cerca de uma dúzia ou mais de PhDs em 
todo o país, viemos com essa ideia de Economia do Re-
lacionamento e chamamos de “a arte e a ciência dos 
relacionamentos”...

Rapidamente identifi camos dois campos: a arte e a 
ciência. E a arte é algo interessante. Como se apresen-
tar, como obter um cartão de visita, como trabalhar 
em uma sala, como fazer reuniões.

Existe uma grande quantidade de material no mer-
cado a respeito, é realmente importante; mas o que 
descobrimos é que ninguém mede as coisas. Ninguém 
diz: “Qual é o retorno de investimento sobre esse rela-
cionamento?” Ninguém diz: “Quem são os meus 50 

1 [N.T.] Momentum wheel, chamado em português de “volante de 
inércia”, “roda de quantidade de movimento”, “roda girante”, entre 
outros termos, refere-se a um mecanismo, comum em motores e 
satélites, usado para acumular energia mecânica rotacional e man-
ter a rotação constante, pelo uso da inércia, gerando um constante 
impulso cíclico.

David NourDavid Nour
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que você tem disponível para fazer marketing de 
uma maneira totalmente nova e acessível. A mí-
dia social signifi ca que você não está usando a 
mídia em geral e que você não está necessaria-
mente tendo alguém fazendo isso para você. Ela 
permite que você faça por si mesmo. Permite 
que você rapidamente seja um especialista na 
área. Você pode desenvolver um plano de mídia 
social e colocá-lo em prática imediatamente.

Senopole pratica o que ele prega. O SBDC tem 
um informativo eletrônico que envia regularmente, 
por e-mail, aos clientes e a outras partes interessadas. 
Eles usam a ferramenta de pesquisa online Survey 
Monkey para agregar informações sobre as atitudes, 
necessidades, preferências, comportamentos autor -
registrados e dados demográfi cos do cliente. Fazem 
webinários educacionais para ajudar as pequenas 
empresas a iniciar e gerenciar seus negócios mais efi -
cazmente. A lista continua.

O que Senopole fez de forma tão efi ciente na 
área de Phoenix foi criar uma comunidade em tor-
no do conteúdo do SBDC, algo que ele incentiva 
todas as empresas a fazer. Ele e sua equipe desenvol-
veram um programa para os clientes do SBDC que 
ajuda a “educá-los a usar a mídia social para melho-
rar o marketing e, portanto, aumentar as vendas e 
obter melhores lucros”.

Senopole salienta que “a tecnologia está aí, temos 
que ajudar [as empresas] em primeiro lugar, a supe-
rar o medo dela. Em segundo lugar, temos de mostrar 
aos clientes os benefícios que podem ser provenientes 
da mídia social e, então, temos de ajudá-los a desen-
volver um plano que fará isso acontecer”.

Este capítulo ajuda você a: 
• Defi nir sua estratégia pessoal de mídia social. 
• Defi nir uma macroestratégia de mídia social, 

de 12 meses, para seu negócio. 
• Trabalhar por meio de um processo de seis eta-

pas para implementar sua estratégia.
Rich Senopole é um conector. Ele conecta pessoas 

a outras pessoas, empresas a outras empresas e espe-
cialistas a pessoas e empresas que necessitam deles. 
Como diretor executivo do Centro de Desenvolvimen-
to de Pequenos Negócios (SBDC – Small Business Deve-
lopment Center) do Maricopa Community College, em 
Phoenix, Arizona, trabalhou com milhares de empre-
sas, ajudando muitas a tornarem-se bem-sucedidas e 
assistindo a algumas falharem. Recentemente elevado 
a “guru das pequenas empresas” do Sudoeste por um 
repórter de negócios de Phoenix, Senopole não se 
intimida quanto à importância de se ter uma estraté-
gia de mídia social.

“A mídia social é, provavelmente, uma das mudan-
ças mais importantes que já aconteceram nos negó-
cios”, diz Senopole, ex-professor de Marketing e 
experiente proprietário de empresas, uma combina-
ção que mistura o ponto exato do acadêmico com o 
mundo real para fazer de sua perspectiva algo muito 
mais valioso.

Durante anos, seja como um instrutor de mar -
keting, seja ajudando as pessoas a aprenderem 
a atuar no mercado, o marketing mudou muito 
pouco. Você ainda tem os cinco P’s do marke-
ting, você ainda tem que fazer um plano de ma-
rketing, você ainda tem que fazer pesquisa de 
mercado. O que realmente mudou foi a mídia 

C A P Í T U L O  43
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Mês Ferramenta Objetivo Estratégico Resultado de Envolvimento

  1 Blogger ou WordPress Criar duas comunidades rápidas via (1) um blog 
intraempresarial e (2) um blog voltado para os 
clientes.

Aumenta a comunicação e a 
colaboração com funcionários 
e clientes.

  2 Skype Melhorar a comunicação interna. Melhora a comunicação e a 
colaboração dentro da empresa. 

  3 Facebook Crie uma persona da empresa dentro de um 
ambiente de rede social.

Aumenta o conhecimento entre 
clientes atuais e potenciais.

  4 Go To Meeting Um fórum de baixo custo para reunião com 
funcionários, clientes atuais e potenciais.

Comunica, colabora e educa.

  5 YouTube Juntar e promover conhecimento e conteúdo com 
um Canal do YouTube da empresa.

Comunica, educa e entretém.

  6 Flickr Juntar e promover conhecimento e conteúdo via 
fotografi as.

Comunica, educa e entretém.

  7 PodBean Juntar e promover conhecimento e conteúdo via 
podcasts.

Comunica, educa e entretém.

  8 Twitter Construir ou reforçar uma comunidade externa 
por meio de microblog.

Comunica e colabora.

  9 Survey Monkey Criar um grupo consultivo de clientes utilizando 
enquetes online.

Comunica e colabora.

10 Blog Talk Radio Juntar e promover conhecimento e conteúdo via 
rádio da Internet.

Comunica, educa e entretém.

11 Second Life Juntar e promover conhecimento e conteúdo em 
um mundo virtual.

Comunica, educa, colabora e 
entretém.

12 KickApps Incorporar conteúdos gerados pelo usuário (UGC) 
dentro da comunidade.

Aumenta o tamanho e o nível de 
atividade da minha comunidade.

Tabela 43.1 New World ConsultingTabela 43.1 New World Consulting

rar a importância dessa ferramenta básica, mas 
poderosa, de mídia social. 

• Use uma ferramenta de busca como o Technorati ou o 
IceRocket para identifi car os blogs e os temas do blog 
que possam ser importantes para seu negócio. Você 
pode achar que há conversas constantes sobre 
você e sua empresa das quais você não estava 
ciente anteriormente. Se houver, participe de-
las. Você também pode posicionar-se como um 

especialista em determinada área, postando 
comentários refl exivos em blogs com um pú-
blico semelhante ao dos blogs que você está 
construindo. Marketing de Comentário é uma 
maneira efi caz de construir a sua própria credi-
bilidade com o público.

• Crie uma conta no Facebook para sua empresa. Se 
você ainda não se juntou ao mundo das redes sociais, 
agora é a hora. Criando uma persona da empresa 
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Kevin Marks, defensor da tecnologia, Google, OpenSocial,Kevin Marks, defensor da tecnologia, Google, OpenSocial,
www.opensocial.orwww.opensocial.org

tes em fazer. Então, você encontra uns improvisos mal 
feitos que surgem com um “Diga-me sua senha e e-
mail para o seu site de e-mail ou da Web e nós vamos 
gerar a sua fi cha a partir daí”. E isso está induzindo as 
pessoas a entregarem suas senhas para o site. E está, 
também, gerando, essencialmente, um banco de da-
dos maior do que aquele que você gostaria de com-
partilhar com eles.

Assim, o valor do modelo OpenSocial é que você 
pode ter um ou mais recipientes confi áveis, depositá-
rios confi áveis dos seus dados, nos quais você armaze-
na as informações. E você pode executar um aplicativo, 
o qual você permitiu que usasse esses dados para que 
se saiba mais sobre você e seus amigos e para persona-
lizar a experiência que você terá. 

Então, o site recipiente, ao qual você tiver delegado 
a responsabilidade sobre seus dados, estará, em seu 
nome, repassando-os através do aplicativo, asseguran-
do que não está obtendo mais do que o necessário 
para realizar a tarefa que está tentando fazer, diferen-
temente de ter um passe livre para acessar a sua pre-
sença online completa. Portanto, tem valor para o 
lado do desenvolvedor, que usará um conjunto maior 
de informações; e tem valor para o usuário, que não 
terá que entrar novamente com todos os dados.

E o valor disso para o site recipiente está em se co-
nectar com o resto da Web, tomando conhecimento 
das outras coisas que você está fazendo, além daquelas 
naquele site...

Então, você pode não querer escolher um site e 
colocar tudo nele; embora alguns dos sites estejam fi -
cando muito bons em gerenciar subconjuntos de pes-
soas. Mas, muitas vezes, você verá que o time de futebol 
tem uma maneira particular de se organizar, defi nin-
do-se como um grupo em algum site, usando esse esti-
lo. Você pode estar usando o LinkedIn para fazer 
networking profi ssional e acompanhar a contratação 
de pessoas, e assim por diante. Então, é bastante pro-
vável que você tenha mais do que uma presença na 
Web e queira conectar algumas delas e manter outras 

(continua)

O OpenSocial é uma forma de for-
necer infraestrutura social para a 
Web. É uma maneira de expressar 
as informações sobre pessoas e suas 
amizades, que podem ser reutiliza-
das por diferentes sites e aplicativos. 
Então, trata-se de um recurso pa -
drão comum para a Web social. 

Ele está implementado atual-
mente em um grande número de 

sites de redes sociais, como MySpace, Orkut, hi5, 
Friend  ster e vários outros, em diferentes países ao redor 
do mundo, totalizando mais de 350 milhões de usuá-
rios. E esperamos que continue a crescer conforme 
mais sites o assimilem nos próximos poucos meses...

Temos sites na China e na Coreia, em países euro-
peus e na América do Sul. O que você encontra é que 
existem diferentes redes sociais nos diferentes países, 
mas elas têm muito em comum e podemos oferecer 
uma API em comum, que se encaixe em todas elas...

O problema com a construção de um aplicativo so-
cial é que você tem que reunir os dados. Então, signi-
fi ca que você tem que colocar um formulário para os 
usuários preencherem. Eles darão nome, data de nas-
cimento e código postal e tudo aquilo que você quiser 
deles. Então, essa é de fato uma barreira que você põe 
na frente dos usuários. Você perde vários deles quan-
do têm que preencher esse formulário. E então, nova-
mente, acho que você quer fazer algo que se relacione 
inteiramente com as coisas sociais e não apenas com 
as coisas pessoais. Você se liga a elas, muitas vezes, pe-
los amigos delas, o que signifi ca que elas têm que cir-
cular e descobrir quais desses amigos são membros 
daquele site.

Agora, na primeira vez que você faz isso, é muito 
engraçado. Você se junta à rede, tem alguns amigos 
nela e pode circular rapidamente, observando e des-
cobrindo coisas sobre eles. Mas se você tiver que fazer 
o mesmo em cada site em que você se inscrever, muito 
rapidamente será um fardo e as pessoas estão relutan-

Kevin MarksKevin Marks
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