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RESUMO 
 

Houve nos últimos anos uma rápida transformação do ambiente virtual que delineou 

a chamada Nova Economia, popularizando-se o fenômeno das Redes Sociais 

Virtuais que permitem e incentivam a criação de conteúdo colaborativo a partir de 

seus próprios usuários visitantes ou participantes. Este novo modelo estendeu-se 

por toda a rede rapidamente e facilitou a conexão virtual entre pessoas, marcando 

uma nova era nas interações virtuais. Tal conexão foi  denominada “Web 2.0”. Nesse 

novo cenário o usuário interage com outras pessoas e pode rapidamente inserir-se 

em um grupo de referência ou em uma tribo de pessoas interconectadas em rede 

pela internet. O usuário é também o principal criador do conteúdo de portais ou 

websites1 agora permeados de imputs externos e não mais restritos a conteúdos 

criados de dentro para fora. Propomos entender como a co-criação de conteúdo na 

Internet por meio de Redes Sociais pode impactar os resultados da empresa sob o 

ponto de vista de fidelização com o cliente no longo-prazo, ou seja, como ela 

impacta o tempo de vida de um cliente para a empresa e o consequente fluxo de 

caixa proporcionado por esse cliente ao longo do tempo. A co-criação aplicada ao 

conteúdo ou serviço de um website pode ser entendida como um fator crítico de 

sucesso para obtenção de CLV para as pontocom? Avaliaremos em que medida a 

introdução de uma Rede Social, contextualizada ao conteúdo de um portal na 

internet, proporciona maior engajamento do usuário, estimula ao desenvolvimento 

de conteúdos colaborativos criados pelo próprio usuário na plataforma do portal, 

favorece a prática de margens superiores a partir da veiculação publicitária e de que 

forma esse estímulo impacta o CLV obtido pela empresa. 

 
 

Palavras-Chave: co-criação de valor, customer lifetime value, fidelização de clientes, 

inovação, internet, rede sociais 

                                                 
1
 Website ou websítio (também conhecido simplesmente como site ou sítio) é um conjunto de páginas web, isto 

é, de hipertextos acessíveis pelo protocolo de Internet. O conjunto de todos os sites públicos existentes compõe 
a chamada World Wide Web (“WWW”). 
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ABSTRACT 
 

There was in recent years a rapid transformation of the virtual environment that 

outlined the so-called New Economy, supporting the phenomenon of the Social 

Networks that allows and encourages the collaborative creation of content from its 

users or visitors participating. This new model has spread across the network quickly, 

marking a new era of virtual interactions called “Web 2.0". In this new scenario the 

user not only interacts with others and falls either into a group reference or a tribe of 

people interconnected network over the Internet, as he also be the principal creator 

of content to portals or websites now permeated of external imputs and no longer 

restricted to content created from the inside out. We understand how co-creation of 

content on the Internet through Social Networks may impact the company's results 

from the point of view of customer loyalty in the long run, or how it impacts the 

lifetime of a customer to the company and the resulting cash flow provided by the 

client over time. Therefore, the co-creation applied to the content of a website can be 

seen as a critical success factor of determing the CLV of a dotcom? We will assess 

the extent to which the introduction of a Social Network, contextualized to the 

contents of an Internet website, provides greater user engagement, stimulates the 

development of collaborative content created by users themselves on the platform of 

the website, makes possible the practice of higher profits from the broadcast 

advertising and how this impacts the CLV obtained by such companies. 

 

Keywords: co-creation, customer lifetime value, customer’s loyalty, innovation, 

internet, social network
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas três décadas pudemos observar evidências de um movimento 

progressivo da sociedade saindo da Economia Industrial em direção ao que 

podemos denominar Economia da Inovação, com prováveis impactos significativos 

sobre as dimensões mais tradicionais da gestão estratégica.  

 

À luz de Davenport, Leibold e Voelpel (2006), a partir de agora são mais relevantes 

os drivers que conduzem à Economia da Inovação, na qual a concepção de valor 

migra dos ativos tangíveis para os intangíveis. Dentre os divers, citamos:  

 

a) uma nova infra-estrutura global para criação de riqueza (passando pela 

Internet e telefonia móvel, por exemplo);  

 

b) novas fontes de valor (o capital intelectual passa a ser o grande pólo de 

inovações e criador de valor para as empresas);  

 

c) nova propriedade de riqueza (como os novos empreendedores cujas 

iniciativas via de regra trazem inovações importantes para os setores em que 

atua);  

 

d) novo modelo educacional e novas instituições (com muita interatividade, 

ambientes virtuais de conhecimento, ensino à distancia, auto-aprendizado);  

 

e) novos modelos de negócio (com a ruptura dos modelos tradicionais de 

integração vertical);  

 

f) empowerment para o consumidor (práticas tais como “customer knowledge 

management” e “beyond CRM”);  

 

g) alavancagem de cadeias de suprimento e demandas globais (foco no 

desenvolvimento de brand equity);  
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h) novas estruturas de governança, com a eliminação de burocracia e a 

medição de performance das estruturas e de seus serviços.  

 

Todos esses drivers são amparados por um denominador comum que torna o 

conhecimento globalmente acessível e homogêneo: Tecnologia de Informação e 

Comunicação (“ITC”). 

 

Com base nesses drivers econômicos, verificamos que, a partir do século XXI, o 

valor da capacidade de inovação proveniente do capital intangível que uma empresa 

pode deter, fundamentalmente do capital intelectual, aumentou drasticamente em 

comparação com o valor verificado ao final do século passado. Nesse sentido, o 

valor deixa de ser gerado exclusivamente  acionista, passando pelo a ser gerado 

sobre uma relação de longo-prazo com os próprios clientes, o valor que podemos 

denominar de Customer Lifetime Value (CLV).  

 

Em uma análise histórica dos modelos mentais estratégicos, um simples diagrama 

pode resumir essa mudança ao longo do tempo: 

 

 
Figura 1: Evolução dos Modelos Mentais de Estratégia 
Fonte: Davenport, 2006 

 

Os critérios de geração de riqueza, como criar valor, capturar valor e sustentar valor, 

estão diferentes do passado e exigem abordagens diferentes do que se fazia e as 

transformações ocorridas e estão intimamente ligadas à tecnologia, sobretudo do 

ponto de vista da velocidade com que o avanço tecnológico se desenvolve. 

Microprocessadores mais potentes, acesso à Internet, capacidade de 
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armazenamento de informações, tudo isso transformou a cadeia de valor da maioria 

das indústrias. O que antes eram informações blindadas e circunscritas à 

organização de estrutura verticalizada, hoje são informações disponíveis, 

instantâneas e abundantes para todos, de modo a possibilitar uma maneira 

inovadora de se criar, capturar e preservar valor. 

 

Esse novo cenário de mudança induz as empresas a repensarem como se lançar ao 

mercado, o que elas de fato precisam possuir e como passar a tratar com 

fornecedores e consumidores. O resultado é a cadeia de valor da indústria em 

constante inovação, não apenas com novos produtos que carregam alguma 

melhoria ou novidade, mas todas as etapas permanentemente repensadas com 

novos serviços, processos, modelos de gestão e o próprio modelo de negócio. 

Portanto, a forma de criar valor não é mais restrita aos limites da companhia, em 

uma estrutura hierárquico-funcional, pelo contrario, é criada por meio do contexto de 

todo o ecossistema na qual a empresa está inserida e faz parte de uma comunidade 

interdependente ou rede cujos membros estão continuamente negociando a 

responsabilidade pela criação de valor e pelo direito de capturar valor. Isso significa 

sair do sedentarismo que aceita como as coisas são normalmente feitas, para o 

modelo mental nômade que vai muito além de fazer mais do mesmo, vai muito além 

de preencher as necessidades e desejos do consumidor. mas antecipa a futura 

necessidade, ou seja, a ação proativa de criar algo ou a própria criação na sua 

essência. 

 
Figura 2: Inversão do Modelo de Negócio  

Fonte: Davenport, 2006
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E através do contraste entre o modelo mental convencional e o da inovação, é 

possível perceber essa mudança.  Antes, no modelo convencional, as condições da 

indústria eram dadas, enquanto no modelo da inovação essas condições podem ser 

moldadas. Estamos trocando valores e não apenas produtos. As empresas eram 

engessadas e estáticas, com suas fronteiras bem delimitadas em relação às forças 

do mercado, especialmente o consumidor. Essa forma de agir caracteriza um 

modelo fechado, protegido e focado na cadeia de valor interna da companhia. 

Atualmente, as empresas flexíveis e dinâmicas reinventam sua oferta de valor para 

se manterem competitivas, através de um modelo aberto e conectado ao mercado, 

com foco na criação de valor a partir dos sistemas interno e externo.  

 

Seybold (2006) define inovação como um processo por meio do qual as empresas 

criam algo novo. E a inovação que vem de fora é uma nova abordagem para esse 

processo em que, segundo a autora, a empresa engaja-se diretamente nos seus 

principais usuários ou consumidores mais apaixonados a fim de apropriar-se e 

comercializar suas idéias, co-criando soluções que melhor atendam suas 

necessidades. Mas há de se atentar no que a palavra “inovação” realmente significa, 

pois, ao contrário do que se pode intuitivamente imaginar no início, a inovação não 

está exclusivamente associada ao produto em si, em seu estado físico. Isso seria 

uma abordagem limitada demais. A inovação alcança um escopo muito mais amplo: 

ela pode ser a própria redefinição da indústria, um novo modelo de negócio, uma 

diferenciação em alguma etapa da cadeia de valor e até mesmo a redefinição da 

necessidade do cliente.  

 

Para elucidar melhor esta abordagem, Chesbrough (2006) apresenta o “Open 

Innovation Model”, um modelo de negócio aberto e muito mais colaborativo, por 

meio da qual ficamos inseridos em redes cujos participantes interagem entre si e 

tornam um processo de Pesquisa & Desenvolvimento amplo e participativo, pautado 

por uma estratégia que utiliza muito mais a imaginação e a intuição. Os produtos não 

são mais impostos ao mercado de dentro para fora das fronteiras organizacionais, 

mas estabelecidos a partir de um modelo aberto de inovação, onde as fronteiras 

ganham porosidade por assim dizer e as inovações também são trazidas de fora 

para dentro. O resultado final dessa dinâmica é a presença de uma maior relevância 
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e adequação do produto em um prisma mais específico, além de uma oferta de valor 

muito mais contundente. 

 

Boa parte dos modelos de negócio on line ilustra muito bem essa nova realidade 

com seus conteúdos colaborativos ou “user’s generate content”, em que a 

interatividade permite aos usuários co-criarem o conteúdo e compartilharem suas 

impressões com toda a rede social que o cerca. Expoentes máximos dessa nova 

realidade, os websites da chamada geração “Web 2.0”, termo cunhado em uma 

Conferência da O’Reilly Media em 2004, proliferam-se a cada dia através de 

aplicações em diversos tipos de conteúdos e serviços digitais. A Wikipédia é um 

típico modelo de negócio totalmente baseado no conteúdo colaborativo e seus 

usuários mais participativos formam uma verdadeira Rede Social ao redor do globo, 

que alimenta e sofistica os verbetes publicados, tornando-a um conteúdo em 

constante transformação a partir da iniciativa do próprio usuário: 

 

“[...] A Wikipédia transformou-se em sinônimo de inovação e virou tema de debates 

sobre o futuro da comunicação da publicidade, da gestão de empresas, etc. Hoje, a 

enciclopédia on line recebe visitas de mais de 250 milhões de pessoas pelo mundo 

todo mês. O formato inusitado de gerar conteúdo (o próprio usuário cadastrado 

pode interagir e incrementar o conteúdo de qualquer verbete) também foi estendido ao 

modelo de negócio. Para conseguir manter o site no ar, Jimmy Wales (fundador) 

decidiu montar em 2003 a Wikimedia, uma fundação sem fins lucrativos que passaria 

a arrecadar doações de internautas e empresas do mundo todo. [...]” (Jornal Valor 

Econômico, São Paulo, 12 nov. 2008. Empresas, grifo nosso).  

 

Mas quais seriam as maneiras objetivas de se inovar? Existiria um framework pronto 

para isso? Moore (2005) avançou neste raciocínio e apresentou uma larga seleção 

de categorizações que determinam quais formas são essas. A taxonomia sugerida 

por Moore inclui: Inovações por Ruptura do Modelo Tradicional (que costumam 

causar grande alarde na mídia e criam novas e intensas fontes de riqueza para a 

companhia). Inovação por Novas Aplicações (uma tecnologia existente usada em 

novos mercados, como as ATM do setor bancário para saque de dinheiro em 

qualquer lugar, por exemplo). Ainda as Inovações de Produto (levando os 

mercados para novos patamares de exigência ou sofisticação. A Intel com suas 

sucessivas gerações de processadores é o melhor exemplo). Inovação de 

Processos (a customização que a Dell oferece em seus produtos por meio de uma 

linha de montagem altamente modular e integrada aos fornecedores estratégicos). 
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Inovação da Experiência de Consumo (como a Apple Store, que aprimora a 

satisfação e o encanto do consumidor por um determinado produto ou serviço). 

Inovação de Marketing (com maneiras interativas e inusitadas de se lançar um 

novo produto pela web através de “campanhas virais” em que a publicidade bem 

produzida e mais criativa é espontaneamente proliferada entre a rede de 

consumidores conectados entre si). Inovação do Modelo de Negócio é outra 

categoria sugerida por Moore (uma livraria virtual com estoque infinito de títulos 

como a Amazon.com é o grande exemplo dessa categoria). E finalmente as 

Inovações Estruturais, em que a desregulamentação de um setor ou a 

reestruturação das relações de uma indústria abre espaço para iniciativas do 

competidor com uma oferta de valor superior (por exemplo a indústria automotiva em 

Gravataí, Camaçari e Resende).  

 

A partir de todas as nuances que envolvem o termo Inovação, vamos lançar um 

olhar crítico sobre os modelos de negócio na Internet que adotaram aplicações de 

Rede Sociais virtuais como forma de promover a colaboração ou participação mais 

efetiva do usuário em seu negócio. Propomos entender como a co-criação de 

conteúdo na Internet através de Redes Sociais pode impactar os resultados da 

empresa sob o ponto de vista de fidelização com o cliente no longo-prazo. Indo 

além, pode-se pensar como ela impacta o tempo de vida de um cliente para a 

empresa e o consequente fluxo de caixa proporcionado por esse cliente ao longo do 

tempo de vínculo com essa empresa Gupta e Lehmann (2006). A co-criação 

aplicada ao conteúdo ou serviço de um website pode ser entendida como um fator 

crítico de sucesso para obtenção de CLV para uma empresa pontocom? 

 

Diante desse cenário, em que medida a introdução de uma Rede Social, 

contextualizada ao conteúdo de um portal na internet, proporciona maior 

engajamento do usuário, estimula ao desenvolvimento de conteúdos colaborativos 

criados pelo próprio usuário na plataforma do portal, e de que forma esse estímulo 

impacta o CLV obtido pela empresa. 

 

Tapscott e Williams (2007) lembram que, ao longo dos anos, as empresas 

costumavam desenhar sua estrutura organizacional conforme linhas de autoridade 

hierárquicas, ou  seja, um forte sentido de subordinação entre áreas, pessoas e até 
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entre empresas, sempre com um agente principal no topo dessa pirâmide. Mas com 

a drástica evolução tecnológica que vimos vivenciando nesses últimos anos, a 

economia está delineando um novo e poderosíssimo modelo de produção baseado 

em comunidades ou redes sociais, apoiado em conteúdo colaborativo e auto-

organização, em vez de continuar fundamentando-se em hierarquia e controle.  

 

Esses novos tempos são fortemente influenciados pelas plataformas digitais que se 

proliferaram com a popularização da internet. Atualmente são inúmeros os exemplos 

de redes sociais, rede de blogs ou blogosfera, plataformas colaborativas (wikis2) e 

inúmeras aplicações interativas que estimulam a co-criação de conteúdo entre 

editores e usuários ou internautas que também são estimulados a interagirem entre 

si (peer to peer). Mas apesar de revolucionário, o surgimento dos acessos privados e 

a popularização do que poderíamos chamar de web comercial foi inicialmente um 

passo tímido em direção a ambientes mais colaborativos. A interatividade limitava-se 

ao conceito de navegação por hyperlinks3 e ao preenchimento de cadastros on line 

com dados pessoais para recebimento de newsletters4 ocasionais. Essas aplicações 

foram lentamente evoluindo para o que pode ser entendido como uma primeira 

geração de comunidades e serviços web based, ofuscados pela incredulidade de 

seus modelos de negócio em virtude do descompasso que havia entre o real poder 

de geração de caixa desses empreendimentos e seu valor de mercado traduzido no 

preço dos papéis das empresas pontocom listadas em bolsa.  O notório estouro da 

bolha de internet em 2000 enterrou as perspectivas de muitas daquelas iniciativas 

pioneiras. Então temos o avanço do fenômeno Google carregando consigo uma 

nova geração de websites e comunidades virtuais, determinando uma nova etapa 

desse setor conhecida por Web 2.0.  

 

                                                 
2
 O termo (pronunciado /uíqui/ ou /víqui/) originário da expressão havaiana que significa “super-rápido”, é 

utilizado para identificar um tipo específico de coleção de documentos em hipertexto ou o software colaborativo 
usado para criá-lo.  

 
3
 Na ciência da computação, um hyperlink é uma referência, ou um elemento de navegação de uma página para 

outra, comumente denominado apenas como “link”. 

 
4
 Uma newsletter é uma publicação periódica em geral a respeito de um assunto principal que é de interesse dos  

seus assinantes. Na internet as newsletter são em geral mensagens enviadas por correio eletrônico. 
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A Web 2.0 designa uma segunda geração de comunidades e serviços baseados na 

plataforma Web, como wikis, aplicações baseadas em folksonomia5 e social 

networks 6 ou redes sociais virtuais. Embora o termo tenha uma conotação de uma 

nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas especificações 

técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é encarada por usuários e 

desenvolvedores. Alguns especialistas em tecnologia, como Tim Berners-Lee, o 

inventor da World Wide Web, entende que o termo não traduz a realidade dos fatos, 

pois a “Web 2.0” utiliza muitos componentes tecnológicos criados antes mesmo do 

surgimento da World Wide Web (WWW). Outros ainda afirmam que se trata apenas 

de uma estratégia de marketing. Seja como for, essa nova etapa determina a 

supremacia de uma nova ordem que hoje contamina positivamente a economia e a 

forma de se relacionar das pessoas, fomentada por toda uma nova geração de 

indivíduos que cresceram “conectados”, a net generation (Tapscott e Williams, 2007, 

p.1). A linha do tempo abaixo torna a evolução das plataformas digitais mais 

elucidativas. 

                                                 
5
 A folksonomia é uma maneira de indexar informações. Esta expressão foi cunhada por Thomas Vander Wal e 

faz uma analogia à taxonomia, porém incluindo o préfixo folks, palavra da língua inglesa que significa pessoas. O 

ponto forte da folksonomia é sua construção a partir do linguajar natural da comunidade que a utiliza. Enquanto 
na taxonomia clássica primeiro são definidas as categorias do índice para depois encaixar as informações em 
uma delas (e em apenas uma), a folksonomia permite a cada usuário da informação a classificar com uma ou 
mais palavras-chaves, conhecidas como tags (em português, marcadores). 

 
6
 Social Networks, no sentido de Rede Sociais Virtuais, são uma representação dos relacionamentos afetivos ou 

profissionais dos seres humanos entre si ou entre seus agrupamentos de interesses mútuos através da internet. 
A rede é responsável pelo compartilhamento de idéias entre pessoas que possuem interesses e objetivo em 
comum e também valores a serem compartilhados. 
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Figura 3: Evolução das Plataformas Digitais no Tempo 
Fonte: Elaboração Própria 
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Na Figura 3, podemos verificar a evolução da Internet, com um olhar especial para 

seu desenvolvimento no Brasil. Em 1996 os acessos ainda discados começam a 

popularizar-se e é inaugurado o portal UOL (www.uol.com.br), na esteira de portais 

americanos como AOL (www.aol.com) e Yahoo! (www.yahoo.com.). Até então 

predominavam as atividades das BBS (Bulletin Board System), um sistema da época 

que permitia a interconexão entre computadores para troca de arquivos e interação 

via telefone. A Mandic (depois transformada em provedor de acesso à internet) era o 

ícone daquela época. Na sequência temos o auge especulativo dos venture capitals 

às empresas de internet, culminando com o “estouro da bolha” em abril de 2000.  

 

No final dos anos 90 ocorria uma verdadeira avalanche de start-ups e negócios 

como Amazon (www.amazon.com) como a maior plataforma de e-commerce global 

e o Google (www.google.com), como um buscador que surgia com um algoritmo 

diferenciado para indexação e critério de relevância das páginas de internet 

consolidavam-se como os expoentes da Nova Economia.  

 

Vem então o período conhecido como “Downturn das Telecom” compreendido entre 

2001 e 2003, e que constitui um momento de crise no setor de tecnologia e drástica 

evolução no modelo de negócio ora vigente. A tecnologia migrava de analógica para 

digital, de wired para wireless e de narrow para broadband. Começam a surgir os 

novos modelos de negócio web based fundamentados nessa nova realidade. O 

Skype (www.skype.com) é lançado com a proposta de estabelecer um novo 

paradigma no modelo de telefonia a longa distância. Os comunicadores, tipo 

Messenger, firmam-se como nova forma de comunicação e as comunidades 

começam a despontar como grandes plataformas de relacionamento entre as 

pessoas e agrupamentos através de comunidades a partir de afinidades ou 

interesses comuns entre seus membros, como Facebook (www.facebook.com), 

Orkut (www.orkut.com.br) e Myspace (www.myspace.com). Uma nova dimensão na 

comunicação, no inter-relacionamento e na forma de fazer mídia começava a se 

estabelecer.  
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Então a partir de 2005 os Blogs proliferam-se, os Microblogs espalham-se e o Twitter 

(www.twitter.com) consagra-se como nova plataforma de atualização e troca de 

informações instantâneas. Em paralelo o conteúdo banda-larga avança com 

aplicações em vídeo streaming sobre uma nova infra-estrutura disponível e o custo 

de conexão e transmissão de dados barateados, viabilizando a popularização do 

Youtube (www.youtube.com - maior plataforma para compartilhamento de conteúdo 

multimedia) e sua consequente aquisição pelo gigante Google (a empresa mais 

valiosa do mundo) 

 

Mas, se as redes sociais, hoje tão populares, têm a capacidade de favorecer a 

conexão entre pessoas de interesses comuns e são igualmente capazes de 

estimular a co-criação de conteúdo através de um ambiente colaborativo, em que 

medida elas também são uma poderosa aliada para alavancar o CLV da companhia, 

ou seja, de que forma podemos avaliar quanto as Redes Sociais impactam no valor 

monetário de cada consumidor ao longo do tempo? Ou seja, sob a ótica 

mercadológica, quanto exatamente a empresa deverá estar disposta a investir para 

adquirir cada consumidor. 

 

O fenômeno da internet e das Redes Sociais virtuais, sob a ótica de proporcionar um 

rico ambiente para co-criação de valor, trouxe uma nova ordem às estratégias de 

marketing tradicionais. A alta tecnologia afetou permanente e profundamente a 

relação empresa-cliente, demandando novas competências das empresas na gestão 

sistemática da experiência do consumidor. Não é apenas uma questão de como a 

empresa está orientada e se essa orientação direciona-se ao cliente, muito mais que 

ao produto ou ao marketing em si, mas de que forma a organização está 

promovendo um ambiente colaborativo, criando vínculos de longo-prazo com seus 

clientes e construindo valor a partir de um modelo de negócio inovador, no qual o 

cliente é o grande protagonista. 

 

Hunt (2009) exemplifica a criação de demanda a partir de aplicações colaborativas 

na web. define as Redes Sociais Virtuais como ferramentas fundamentais na rápida 

propagação da mensagem pretendida a partir de um efeito espontâneo do próprio 

usuário, também conhecido como efeito de viralização da mensagem. A partir 

dessas ferramentas virtuais é possível estimular que a demanda potencial se 
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organize em torno de um bem ou serviço, manifestando seu desejo de consumo 

muitas vezes ignorado pela empresa ofertante por absoluto desconhecimento de 

onde seu público está, ou seja, uma via de mão dupla em benefício de todos.  

 

“[...] Um desses artistas é Jonanthan Coulton que, independente de qualquer selo de 
gravadora ou trajetória de um artista popular, criou um incrível fã clube internacional 
através de plataformas na Internet como Youtube.com, Eventful.com, Wordpress e 
ITunes. Jonanthan é um exemplo perfeito da mistura entre reputação e influência 
não apenas que ele possuiu sobre sua audiência, mas que sua audiência tem sobre 
ele[...]” (Hunt, 2009, p.14) 

 

Ainda segundo Hunt, as pessoas estão aprendendo a construir sua própria 

audiência para seus projetos pessoais e uma base de clientes para seus próprios 

negócios, graças a plataformas de Redes Sociais Virtuais que conectam pessoas em 

comunidades e engajando-as em um processo que pode ser entendido como 

“Marketing de Comunidade”. Esse tipo de Marketing favorece irmos além das 

práticas mais tradicionalistas para atingir o cliente potencial.  

 

E a autora afirma ainda que esse processo ganhou espaço por três motivos muito 

claros. Primeiro, porque estamos envoltos por um tipo de poluição de iniciativas 

simultâneas e concorrentes que disputam nossa atenção através de práticas 

diversas invasivas e de baixa relevância (pop-ups, banner ads, text ads, posters, 

outdoor, “busdoor”, etc.). Segundo, porque as pessoas já estão descrentes com 

tantas falsas ofertas ou anúncios oportunistas. Finalmente ela aponta o paradoxo da 

escolha, ou seja, uma quantidade excessiva de escolhas para serem feitas pelo 

consumidor sem que haja diferenciais concretos ou nítidos entre as ofertas. O 

pensamento de Hunt leva-nos a uma reflexão importante e corrobora para estimular 

a hipótese que pretendemos testar neste estudo e, mais do que isso, confirma a 

importância do enfoque que propomos ao associar o impacto de CLV a partir da 

veiculação publicitária sob a forma clássica de banners de internet. 

 

Então, de que forma as Redes Sociais e seu conteúdo colaborativo constituem-se 

em um fator crítico de sucesso para obtenção de CLV? Apesar das evidências sobre 

o papel da internet no processo de co-criação com o cliente  e da grande inovação 

que essa nova mídia proporciona em diversos modelos de negócio, as Redes 

Sociais virtuais devem ser analisadas sem superficialidade, sob um aspecto objetivo 
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e muito mais relevante para as empresas que lançam mão desse tipo de plataforma 

como estratégia mercadológica. Portanto, a despeito do grande impacto que a web 

2.0 representou quanto à maneira de se explorar a internet como plataforma de 

mídia interativa, e a extensa literatura acadêmica sobre novos modelos de inovação, 

co-criação de valor com o cliente e CLV, esta dissertação propõe um olhar crítico 

sobre a capacidade de as Redes Sociais virtuais criarem vínculos de logo-prazo com 

seus usuários, fidelizando-os e constituindo-se em um elo crítico para as empresas 

na geração de valor sobre o tempo de vida desses clientes. 

 

Combinando o interesse acadêmico no tema com a possibilidade de explorar um 

caso real, no qual a implementação de uma Rede Social pode proporcionar uma 

posição competitiva superior em face da concorrência, temos uma justificativa sólida 

para o desenvolvimento do presente trabalho.  

 

1.1. O Mercado de Mídia Digital no Brasil 

 

Em 2008, de acordo com pesquisa Ibope/Nilsen Online, 62,3 milhões de pessoas 

acessaram a internet no Brasil, o que confirma a potência da rede como um meio 

eletrônico de massa e alta cobertura. A classe C é a que mais cresce em 

participação no uso de internet.  

 

Um dado curioso demonstra a dimensão da Internet como veículo de comunicação 

para a nova geração que já nasceu “conectada”, a chamada Net Generation. Neste 

estudo realizado em 2008 pela consultoria empresarial norte-americana nGenera e 

apresentado por Don Tapscott no livro Grown Up Digital (2009), verificou-se qual 

percentual de pessoas entrevistadas viveriam sem TV ou sem Internet, e os 

resultados foram os seguintes:  
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Figura 4: Resposta “Geração Net”: Você preferiria viver sem TV ou Internet? 
Fonte: Grown Up Digital, 2009 
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Ainda segundo a pesquisa, quando a “Geração Net” está consumindo a 

programação de algum canal de TV, ela prefere efetuar o download de seu show 

preferido, ou pré gravá-los em aparelhos como TiVo7, de maneira a se ter acesso ao 

programa a qualquer momento que desejarem e sem os intervalos comerciais, a 

estarem sujeitas à grade de horário e intervalos comerciais impostos pelo canal. 

 

Houve também o crescimento dos investimentos publicitários online, no qual a 

Internet apresentou o maior aumento em relação aos outros meios, atingindo o 

patamar de 44% de crescimento em relação ao mesmo período de 2007, mas 

representando ainda somente 3,5% do total do orçamento publicitário. Segundo 

estudos do IAB Brasil (Internet Advertising Bureau), ao final de 2009, a Internet 

representará 4,2% dos investimentos publicitários no Brasil, crescendo cerca de 30% 

e chegando ao valor de R$ 987 milhões. 

 

A Internet também está cada vez mais popular no país. 76% da classe AB acessam 

a Internet, mas a classe que mais cresce em adoção é a classes C, com 39% dela já 

tendo acessado a Internet. Estudos sócio-econômicos encomendados pelo próprio 

IAB Brasil garantem a capacidade de compra da classe C em 2009. Entre os 

diversos sonhos de consumo deste segmento, a posse de computadores e acesso à 

Internet seguem como prioridades. O IAB estima que até o final de 2009, 

praticamente de cada 2 pessoas dessa classe, 1 seja internauta. 

 

Segundo o IBOPE/Nielsen Online, em julho de 2009, 36,4 milhões de visitantes 

únicos acessaram a internet do trabalho ou de suas residências. Estima-se que ao 

final de 2009 teremos quase 40 milhões de internautas ativos no total, sob esse 

mesmo critério. O Brasil continua sendo o país que por mais tempo acessa a 

Internet, com 48 horas e 26 minutos por mês (medição feita em julho/2009, 

considerando-se apenas o tempo gasto com navegação em páginas virtuais).  

 

Na navegação no trabalho e em residências, as categorias com maior crescimento 

proporcional do número de usuários em julho na comparação com junho foram:  

                                                 
7
 TiVo é uma marca popular de gravador de vídeo digital (DVR - Digital Video Recorder), que pode também ser 

chamado de gravador de vídeo pessoal (PVR - Personal Video Recorder). Trata-se de um aparelho de vídeo que 
permite aos usuários capturar a programação televisiva para armazenamento em disco rígido (HD), para 
visualização posterior. 
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Turismo, com evolução de 17,3%, Automotivo com aumento de 16,8% e Casa e 

Moda com crescimento mensal de 15,7%. 

 

Em tempo de navegação por pessoa, as categorias que mais cresceram foram: 

Entretenimento, com 13,3%, Buscadores, Portais e Comunidades, com 10,8%, e 

Telecomunicações e Serviços de Internet, com 9,5%. Os sites de redes sociais, de 

comunicação e de entretenimento foram os que mais contribuíram para o 

crescimento do tempo médio de uso do internauta brasileiro nos últimos tempos, 

segundo o Ibope/Nielsen Online. A subcategoria com maior tempo médio, a de 

Mensagens Instantâneas, chegou a 7 horas e 49 minutos por pessoa, ao crescer 8% 

em julho, seguida por Comunidades, em que se classificam as redes sociais, que 

chegou a 4 horas e 57 minutos por pessoa, com crescimento de 15% no mês de 

julho de 2009. 

 

1.2. Redes Sociais Virtuais 

 

A Rede Social é uma expressão dos relacionamentos afetivos ou profissionais dos 

indivíduos entre si ou entre seus grupos e facilita o compartilhamento de idéias entre 

pessoas que possuem interesses e objetivo em comuns. Essas redes sociais estão 

hoje instaladas principalmente na Internet devido ao fato de esta possibilitar uma 

aceleração e ampla maneira de as idéias serem divulgadas e da absorção de novos 

elementos em busca de algo em comum. 
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Figura 5: Representação Gráfica de uma Rede Social 
Fonte: Elaboração Própria 

 

As Redes Sociais são capazes de expressar idéias políticas e econômicas 

inovadoras com o surgimento de novos valores, pensamentos e atitudes. Esse 

segmento proporciona ampla informação a ser compartilhada por todos, sem canais 

reservados e favorecendo a formação de uma cultura de participação, graças ao 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e da informação, à globalização, 

à evolução da cidadania e à evolução do conhecimento científico sobre a vida. As 

redes unem os indivíduos organizando-os de forma igualitária e democrática e em 

relação aos objetivos que eles possuem em comum. 

 

Hoje as Redes Sociais são grandes arenas protagonizadas pelos jovens, através da 

qual eles conversam entre si, fazem novas amizades e mantém suas redes de 

contato ativas. A troca de informação nesses ambientes colaborativos é intensa, 

compartilhando experiências como um bom filme sendo exibido no cinema, música, 

livros, roupa, etc. Tudo pode ser avaliado, criticado e essas impressões tornadas 
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públicas para seu círculo de amizades ou, em uma amplitude maior, para quem 

possa interessar.  

 

Esse mundo sem fronteiras cria uma possibilidade sem igual para a sociedade, a 

capacidade de influenciar simultaneamente e instantaneamente centenas de 

pessoas. Em um estudo conduzido em 1992 por Robin Dunbar, um importante 

antropologista britânico, verificou-se que o número natural de um grupo de pessoas, 

incluindo amigos de colégio e pessoas que se pretende manter o contato, era de 

aproximadamente 150 integrantes, ou em outras palavras, um total de pessoas que 

constitui um grupo de tamanho suficiente para a maioria dos seres humanos 

manterem um relacionamento estável. Esse número surgiu após a observação do 

comportamento de primatas e extrapolando essa conclusão sugeriu-se que o 

tamanho do grupo assemelhava-se ao tamanho de vilarejos pré-industriais, 

comunidades agrícolas tradicionais ou mesmo unidades do exército por exemplo.   

 

A limitação da capacidade de o ser humano manter um círculo de relacionamento 

está diretamente correlacionada ao tempo despendido com a comunicação junto a 

cada membro da rede. Quanto melhor o método de tornar essa comunicação mais 

eficiente do ponto de vista de tempo consumido, maior a capacidade de se manter o 

relacionamento com um número maior de pessoas. É exatamente sob esse prisma 

que as Redes Sociais Virtuais ganham expressão, à medida que favorecem seus 

usuários em todo o mundo a estabelecer a partir de agora uma relação estável com 

cerca de 700 amigos, ou seja, uma capacidade mais de 4 vezes maior do que a 

capacidade anterior. 

 

No entanto, influenciar pessoas dentro de um círculo social não é uma tarefa 

uniforme. Alguns participantes possuem grande poder de influência, enquanto outros 

possuem pouco ou nenhum poder. Verifica-se que essa realidade aproxima-se da 

regra de Paretto conhecida como a “Regra 80-20”, segundo a qual, nesse caso, 

apenas 20% dos participantes de uma Rede Social Virtual são responsáveis por 

80% da influência exercida a partir dessas redes. Essas novas redes sociais, que 

agora multiplicam o efeito de influenciar outras pessoas, foram batizadas por 

Tapscott como N-Fluence Networks. 
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Figura 6: Três Níveis de Influência (N-Fluence Network) 
Fonte: Tapscott, 2009 

 

Segundo o Ibope/Nilsen Online, durante o 1º. Semestre de 2009 no Brasil, pouco 

mais de 83% dos usuários domiciliares ativos de internet (cerca de 21 milhões de 

pessoas, conforme pode ser verificado na figura Figura 7, abaixo.) usaram algum 

tipo de rede social, 16% a mais que no mesmo período de 2008.  

 

Portanto, somente a subcategoria “Comunidade” atraiu pelo menos 3 milhões de 

novos usuários. Somadas aos acessos do trabalho, as redes sociais totalizaram 

neste período no Brasil aproximadamente 29 milhões de visitantes somente no mês 

de julho, especialmente constituídos por jovens adultos, com idade superior a 18 

anos e distribuição bastante equânime das visitas entre os sexos. 
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Figura 7: Índice Digital de Interatividade  
Fonte: Relatório Ibope/Nilsen, Julho 2009 

 

No tocante às verbas publicitárias para veiculação na Internet, o assunto ganha uma 

dimensão especial. A Comscore, empresa norte-americana de estudos estatísticos 

na web, divulgou um estudo em Setembro de 2009 indicando que 21% dos anúncios 

convencionais veiculados na internet dos Estados Unidos são vistos em sites de 

redes sociais como o MySpace e o Facebook. A pesquisa observa a crescente 

importância dos sites de redes sociais no panorama da internet, assim como a 

aceitação mais ampla desses espaços pelas marcas anunciantes. Também é 

destacada a crescente concorrência entre os sites de mídia social e os portais 

tradicionais de internet estabelecidos, como a America Online (AOL), da Time 

Warner, e o Yahoo!, que há muito tempo se definem como principais veículos digitais 

para anúncios de grandes marcas. 

 

Como o conteúdo nos sites de mídia social é criado pelos usuários, e pode por isso 

ser ousado ou ofensivo, há quem questione a disposição dos anunciantes para 

veicular suas marcas em empresas de conteúdo desse tipo. E o preço dos anúncios 

em sites de redes sociais costuma ser menor do que nos maiores portais 

tradicionais, na medida em que ainda há um vasto volume de páginas disponíveis 

nos sites de redes sociais.  
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2. OBJETIVO 
 

Esta pesquisa visa identificar em que medida as Redes Sociais virtuais podem 

representar um fator crítico de sucesso para uma empresa de Internet implementar 

uma estratégia que proporcione valor gerado pelo tempo de vida do cliente.  

 

Este estudo se propõe a verificar se uma rede social virtual, implementada sobre um 

portal tradicional de internet, é capaz de proporcionar um impacto positivo no CLV da 

empresa a partir de receita publicitária obtida através de veiculação de anúncios. 

Não abordaremos outros impactos potencialmente relevantes de uma rede social 

virtual para uma empresa de internet, como por exemplo a possível redução dos 

custos de produção de conteúdo através de conteúdos colaborativos gerados pelo 

próprio cliente ou usuário em redes sociais. Portanto dentro do escopo desta 

dissertação, observaremos de que forma uma rede social impacta três variáveis 

fundamentais para nossa análise: geração de lucro por usuário no longo-prazo, 

índice de retenção ou fidelização de clientes e o tempo de vida ou a longevidade de 

um cliente na sua relação com a empresa. 

 

O tema é sobremaneira relevante neste momento por dois diferentes prismas. Sob o 

prisma do mercado, as empresas orientadas para aplicações em plataforma digital 

questionam-se sobre a validade de se investir em Redes Sociais. Essas mesmas 

empresas têm dificuldade em mensurar o ROI proveniente de investimentos em 

Redes Sociais e, finalmente, existe hoje um estigma no meio publicitário a respeito 

das Redes Sociais sobre a suposta ineficiência na veiculação de campanhas 

publicitárias. Sob o prisma da academia, as pesquisas sobre metodologias de 

inovação através da co-criação e ambientes colaborativos, presentes nas obras de 

Prahalad, Ramaswany, Tapscott,  Chesbrough e Godin; a ruptura da hierarquia e 

controle também em Taspcott e Williams; e finalmente o impacto do Customer 

Lifetime Value abordado principalmente nos trabalhos de Gupta, Lehmann, Peppers 

e Seybold. 

 

A empresa a ser estudada neste trabalho é o Guia de Lazer e Entretenimento Jovem 

!ObaOba (www.obaoba.com.br). Com uma audiência na marca de 2 milhões de 

visitantes únicos por mês, o portal on line !ObaOba é o maior guia de lazer e 
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entretenimento para o público jovem no país. Recentemente adquirido pelo Grupo 

RBS (Rede Brasil Sul), terceiro maior grupo de comunicação do Brasil, o portal 

!ObaOba faz parte de um movimento de consolidação do mercado de guias locais na 

internet promovido pela RBS, com o objetivo de aumentar sua participação entre os 

grupos de comunicação através de mídias não convencionais.  

 

Criado em 1996, nos primórdios da popularização da Internet como veículo de 

comunicação no Brasil, o portal vivenciou todos os ciclos de amadurecimento da 

indústria nos últimos doze anos, em que a tecnologia intensiva aplicada impõe um 

ritmo de inovação frenético aos conteúdos ou serviços on oline e até aos próprios 

modelos de negócio. Diante desse cenário, o portal sofreu diversas reformulações 

em sua estrutura de navegação e na forma de gerir seu conteúdo e serviços para se 

manter competitivo ao longo das diversas ondas de inovação do setor. A última 

delas, também denominada Web 2.0, é marcada pela popularização de conteúdos 

colaborativos e Redes Sociais.  

 

O problema de pesquisa consiste na proposição de uma estratégia para um portal 

tradicional de conteúdo na internet concebida a partir da co-criação de valor entre a 

empresa e o cliente como forma de garantir seu crescimento lucrativo e a fidelização 

dos seus clientes. Na internet a co-criação de valor popularizou-se sob a forma de 

Redes Sociais ou de Conteúdo Colaborativo. Será feito então o levantamento do 

repertório acadêmico que fundamenta os diversos conceitos em questão.  

 

Para tornarmos o estudo mais robusto, examinaremos complementarmente três 

benchmarks do mesmo setor, porém com segmentação distinta, que adotaram a 

mesma estratégia - o portal Cybercook (www.cybercook.com.br), o portal Cyberdiet 

(www.cyberdiet.com.br) e o portal Vila Mulher (www.vilamulher.com.br), todos 

Portais da empresa E-Media que gentilmente se dispôs a colaborar com o estudo e a 

compartilhar seus resultados nesta pesquisa.    

 

Procederemos então a uma pesquisa-ação no portal ObaOba objetivando verificar 

se a adoção da estratégia de marketing baseada na co-criação de valor a partir de 

Rede Sociais gera resultados efetivos para o portal em termos de receita e lealdade 

dos clientes. Fundamentaremos a avaliação no índice de Return on Customer, 

http://www.vilamulher.com.br/
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aplicado em uma amostra de usuários do portal como forma de avaliar os resultados 

obtidos para então formularmos as conclusões finais.  
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3. REPERTÓRIO TEÓRICO 

 

Apresentamos o repertório de autores e obras sobre co-criação de valor, fidelização 

de clientes, inovação e criatividade, competências-centrais da empresa e customer 

lifetime value (CLV), de maneira a relacionar essa vasta literatura ao mercado sobre 

o qual nossa análise lança seu olhar: a internet e as Redes Sociais desenvolvidas 

sobre tal plataforma.  

 

Iniciaremos com o tema da co-criação de valor, que será tratado a partir da análise 

das idéias desenvolvidas por Prahalad e Ramaswamy. Inovação e criatividade são 

outros fundamentos da nossa análise, na medida que constituem os propulsores 

para mudança da realidade e para se enxergar os negócios de uma forma diferente 

e inusitada, mudando-se o modelo mental para um modelo aberto (Open Innovation 

Model) proposto inicialmente por Chesbrough e abordado por diversos outros 

importantes autores como Seybold, Tapscott e Williams.  

 

Finalmente verificaremos que a forma de medição de resultados centrada no cliente 

e não mais no produto é essencial para capturar o valor gerado a partir da co-criação 

de valor. Assim, o CLV, tratado por Gupta e Lehmann (2006), Peppers (2005) e 

outros autores, nos conduzirá a avaliar de que forma as Redes Sociais de fato 

contribuem para o crescimento do valor da empresa no longo-prazo. 

 

3.1. Co-Criação de Valor, Inovação e Criatividade 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (Strategy Safari, 1998), em seu capítulo The Learning 

School (uma dez das Escolas de Estratégia propostas na obra), citam Prahalad e 

Hamel sobre justamente a definição de vantagem competitiva. Para eles, a raiz da 

vantagem competitiva poderia ser encontrada no core competencies da organização, 

e comparam à imagem de uma “árvore de competências”.  

 

A proposta teórica trata a organização como se ela fosse uma grande árvore, na 

qual o tronco e os principais ramos são o “produto central”, os ramos menores ou 

secundários, as unidades de negócio e as folhas, flores e frutos podem ser 

entendidos como os produtos finais. Pode-se facilmente ignorar as principais forças 
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de um competidor olhando-se apenas para o produto final, assim como se ignora a 

força de uma árvore desse porte olhando-se apenas para seus frutos ou flores.  

 

Seguindo esse raciocínio, os autores associam a definição de core competencies a 

essa Escola, como sendo o resultado de um aprendizado coletivo da organização, 

especialmente sob o ponto de vista de coordenar diversas habilidades de produção, 

integrando-se a elas múltiplas vertentes de tecnologia. E, segundo os autores, esse 

processo exige comunicação, envolvimento e profundo comprometimento na 

atuação por meio de todas as fronteiras da organização.  Ou seja, já se falava de um 

nível de interação que pode extrapolar os limites da companhia e torná-la mais 

permeável aos insights provenientes do ambiente externo. 

 

O modelo de Core Competences estabelece uma forma de estratégia corporativa 

fundamentada no núcleo de forças primárias da organização (Prahalad e 

Ramaswamy, 2004). Mas os mesmos autores entendem que uma nova realidade 

emergiu, forçando as empresas reavaliarem sua forma tradicional de gerar valor por 

si mesmo e que nos foi útil ao longo desses últimos 100 anos.  

 

E de fato essa nova ordem trouxe rupturas aos modelos de negócio tradicionais a 

partir de empresas que melhor coordenavam seus recursos em direção à inovação. 

E sob o uso intensivo de tecnologia e uma forma diferente de enxergar a realidade, 

as empresas de alta tecnologia e todo o setor de internet convergiram rapidamente 

para esse novo status quo, fundamentalmente através da interatividade 

proporcionada a seus usuários, que passaram a deter o poder de co-criar o 

conteúdo nas páginas dos portais e rapidamente puderem conectar-se entre si 

através de grandes redes virtuais. 

 

O quadro abaixo demonstra a evolução da forma de criação de valor sugerida pelos 

autores: 
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Figura 8: Criação de Valor Tradicional e Nova Forma de Criação de Valor 
Fonte: Prahalad e Ramaswamy, 2004 

 

As mudanças do consumidor mudaram as regras de seu comportamento  

transformaram a estratégia das empresas. Ele deixou de ser isolado para estar 

conectado, de alienado a bem informado, de uma condição passiva para uma atitude 

protagonista. O impacto de se estar conectado, bem informado e ativo manifesta-se 

de diferentes formas. 
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Primeiro, ele pode tomar decisões muito bem embasado em informações amplas e 

precisas. Com acesso a uma infinita fonte de informações através da internet, o 

consumidor detém o conhecimento necessário para suas compras, desafiando o 

status quo da maioria das empresas tradicionalistas de diversos setores da 

economia.  

 

Segundo, sua visão global. O mesmo acesso a informações traduz-se em acesso a 

empresas, produtos, tecnologias, performances, preços de todo os cantos do 

planeta. Agora, muito facilmente um consumidor pode comparar especificações de 

produto na tela do computador através de recursos multimedia que lhe dará a exata 

percepção de qual produto é o mais adequado às suas necessidades, e ainda no 

momento seguinte fazer uma comparação de preços instantânea para decidir onde 

comprar o produto, podendo em muitos casos decidir pela compra junto a um 

fornecedor de outro país, com preços ou condições mais atrativas.  

  

 Empresa é o Centro Co-Criação 

Objetivo Estratégico 

 

Posicionar uma empresa num dado 

segmento da indústria 

Descobrir novas fontes de valor e 

novas oportunidades 

Visão de Recursos 

 

Fixa, centrada na empresa Expansível conforme a demanda, 

centrada na rede 

Recursos Críticos 

 

Ativos físicos e financeiros Conhecimento existente na rede, infra-

estrutura reforça participação da rede 

Perspectiva da Indústria 

 

Busca por estabilidade e equilíbrio Administra a instabilidade e o 

desequilíbrio 

Responsabilidade pela 

Estratégia 

Da Alta Gerência Da Organização como um todo, e 

criticamente dos gerentes de linha 

Desenvolvimento 

Estratégico 

Analítico Analítico e Organizacional 

Alta Gerência 

 

Alocação de Recursos Acesso a competências, alavancagem 

e alocação de recursos. 

Perspectiva de tempo 

 

Longo-prazo Longo-prazo e Curto-prazo 

Execução 

 

Dicotomia entre formulação 

estratégica e implementação 

Aprendizado contínuo e adaptação 

dentro de uma visão de longo-prazo 

Tabela 1: A Transformação da Estratégia 
Fonte: Prahalad e Ramaswamy, 2004 
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Temos um exemplo bastante pragmático para essa nova ordem. Internet eliminou 

barreiras, criando negócios globais como a Amazon.com8. Essa nova dimensão 

virtual rompe dramaticamente as regras estabelecidas antes da sua popularização. 

Há pouco tempo, a mesma Amazon encontrou-se no meio de um conflito judicial em 

razão de uma oferta que disponibilizou em sua loja virtual: compras de livros acima 

de  US$25 não terão cobrança de taxa de entrega das mercadorias, um tipo de 

promoção relativamente comum entre portais de e-commerce. Pela ausência de 

barreiras, isso estimulou uma corrida de franceses às “prateleiras” da Amazon em 

busca de livros nas condições anunciadas (assim como seria um bom negócio para 

consumidores de qualquer outro país). A França possuía uma legislação que 

determinava limites a promoções de livros junto aos publishers daquele país. 

Embora uma empresa americana instalada na Internet, a Amazon sofreu sanções e 

foi acionada pelo governo francês em razão da ausência de fronteiras no mundo 

virtual. Finalmente decidiu-se naquele episódio que a Amazon não poderia habilitar 

sua promoção para compradores cujo acesso fosse proveniente da França. Esse 

certamente é um entre diversos outros episódios que o efeito global da internet criou 

junto aos mercados de todo mundo. 

 

A capacidade de se estabelecer uma rede social é uma terceira forma pela qual as 

mudanças do consumidor se manifestam. O poder das comunidades do ponto de 

vista do consumo é crescente e por vezes devastador. A opinião espalhada pelas 

redes sociais, um fenômeno popularmente conhecido como viralização da 

mensagem, pode acabar com a reputação de um produto (ou criar uma boa 

reputação, pelo lado positivo eventualmente). 

 

A experimentação é outra forma. Pela internet as pessoas podem experimentar 

produtos (ou ajudar a desenvolvê-los). Especialmente os produtos digitais. Os 

arquivos de música tipo MP3 podem ser facilmente obtidos pela internet através de 

vias legais como a Apple Store, por exemplo, que vende músicas individualmente ao 

preço de apenas US$0,99. E as próprias plataformas peer-to-peer que estimulam a 

troca de arquivos e sua experimentação. 

                                                 
8
 Amazon: Empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos, com sede em Seattle, estado de Washington. 

Foi uma das primeiras companhias com alguma relevância a vender produtos na Internet e hoje constitui-se no 
principal expoente mundial de varejo on line pure play. 
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Finalmente a atitude ou o ativismo é um outro tipo de manifestação dessa nova 

ordem de consumo. Os conteúdos colaborativos e os recursos de interatividade no 

meio virtual estimulam consumidores em geral a tecerem comentários sobre os mais 

diversos produtos e serviços, muitas vezes feedbacks não solicitados pelas 

empresas em forma de tópicos em fóruns de discussão ou posts em Blogs.  

 

Mas “inovação” pode ser interpretada de várias maneiras. O “Open Innovation 

Model” de Chesbrough (2006) esclarece de maneira mais precisa a faceta da 

inovação que melhor traduz o ambiente colaborativo das Redes Sociais na internet, 

vinculando o conceito de inovação a redes de participantes que interagem entre si e 

colaboram.  

 

 

Figura 9: Open Innovation Model 
Fonte: Chesbrough, 2006 

 

A Figura 9 ilustra os fluxos de desenvolvimento de produto e inovação. O primeiro 

fluxo sugere um modelo engessado, em que o mercado ou o ambiente externo não 

tem influência sobre o processo de desenvolvimento. Já no segundo modelo, o 

funnel é permeável aos insights externos, com clientes, competidores e novas 

tecnologias influenciando de maneira determinante o produto final e tornando o 

processo colaborativo. 
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Um quadro bastante objetivo desenvolvido por Seybold (2006) apresenta os 

elementos centrais que diferenciam o processo de inovação tradicional e o processo 

de inovação vinda de fora, reforçando o modelo apresentado por Chesbrough. 

 

TRADITIONAL INNOVATION OUTSIDE INNOVATION 

Internnally-driven (processo totalmente focado nos 

esforços de P&D,  equipe de engenharia, etc.) 

Customer-driven (pelo menos 50% da agenda de 

desenvolvimento) 

Pesquisas Internas e Experimentação conduzem o 

processo 

A tensão entre a realidade dos principais clientes e 

seus desejos conduz o processo 

As necessidades do consumidor são levantadas e 

priorizadas a critério da área de marketing 

Os clientes definem novos modelos de negócio, 

modificam produtos e compartilham suas idéias e 

criações 

Novos produtos são concebidos em laboratório e 

discretamente testados junto a clientes potenciais 

Novos modelos de negócio, novos processos e novos 

produtos são co-criados com os consumidores e 

testados junto a toda comunidade através de um 

processo permeável (aberto) 

Produtos e Modelos de Negócio são aprovados pelo 

corpo executivo 

Consumidores são ativamente engajados em co-criar 

o produto e o modelo de negócio juntamente com os 

demais stakeholders e principais executivos 

CTOs e Business Developers mapeiam o ambiente 

para identificar oportunidades de aquisição ou de 

encubação para produtos complementares ou 

extensões de linha de produto existentes 

Os consumidores mapeiam o ambiente atrás de 

soluções complementares e eles próprios promovem 

a integração inicial. 

Um pequeno percentual de inovações surgidas de 

dentro da organização é efetivamente comercializado 

Os consumidores promovem novos produtos e 

serviços entre si, criando um ecossistema 

espontâneo e vibrante 

Tabela 2: Outside Innovation versus Traditional Innovation 
Fonte: Seybold, 2006 

 

Mas como é possível apropriar-se da inovação proveniente de fora, a inovação 

promovida pelo próprio usuário ou consumidor? Christensen e Raynor, em um artigo 

entitulado “The Innovator’s Solution” e publicado pela Harvard Business School 

Press, arriscam uma resposta: 

 

“[...] Consumidores – pessoas ou empresas – têm “tarefas” que surgem regularmente 
e precisam ser executadas. Quando os consumidores tornam-se alertas quanto a 
uma tarefa que precisa ser cumprida, eles olham ao redor por um produto ou serviço 
que possa ser utilizado (ou “contratado”) para fazer a tarefa. A dimensão funcional, 
emocional e social das tarefas às quais os consumidores se deparam, constitui as 
circunstâncias nas quais esse consumidor efetua suas compras. Em outras palavras,  
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as tarefas (ou os resultados pretendidos) são categorizações do mercado baseadas 
em circunstâncias. As empresas que miram seus produtos nas circunstâncias em 
que os consumidores se encontram (ao invés de mirarem simplesmente no próprio 
consumidor), são aquelas que conseguem lançar produtos previsivelmente bem 
sucedidos.[...]” (Christensen e Raynor, 2003, p.75) 

 

A idéia de circunstanciar as categorias de mercado, por assim dizer, sugere uma 

associação imediata com a maneira pela qual as pessoas se aglutinam em torno de 

um assunto ou a partir de suas afinidades, organizando-se em comunidades que,via 

de regra, podem refletir algumas das circunstâncias às quais seus membros estão 

envolvidos. David McMillan & David Chavis desenvolveram um estudo em que as 

pessoas em diferentes estágios de conexão com uma determinada comunidade 

apresentavam um padrão muito claro de envolvimento:  

  

a)      Sentimento de Membership 

b)     Capacidade de Influenciar 

c)      Integração e Preenchimento de Necessidades 

d)      Compartilhar Conexão Emocional 

 

Os estágios apontam níveis crescentes de engajamento à comunidade e é esse 

estímulo que se traduz em criação de demanda, em vez da construção de ofertas, 

de modo a corroborar a tese de que as circunstâncias são determinantes para a 

criação da demanda sobre um determinado produto ou serviço. 

 

Mesclando o engajamento dos usuários a uma determinada comunidade, a 

permeabilidade do modelo de Open Inovvation e a criação de demanda a partir da 

centralidade do cliente, Tapscott e Williams (2006) apresentam uma definição 

objetiva para os consumidores que se confundem com os próprios produtores: os 

“prosumers”, numa alusão ao termo prosumption cunhado dez anos antes por 

Tapscott (1996) para descrever como a fronteira entre produtores e consumidores já 

naquela época estava ficando progressivamente cinzenta. Mas a origem do termo 

“prosumers” é anterior. Ele já havia sido utilizado por Marshall McLuhan no início dos 

anos 70 e depois Alvin Toffler utilizou-o novamente o termo na década de 80.  

 

Porém alertam para a armadilha de se confundir “criação de produto realizada por 

consumidores” com “foco no consumidor”, conceitos aparentemente similares ou 
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com uma diferença tênue, mas que significa uma atitude completamente distinta 

entre si. É a diferença entre poder customizar um produto ou serviço e contribuir 

decisivamente para a criação deste mesmo produto ou serviço.  

 

Para sermos ainda mais elucidativos nessa comparação, vamos tomar o Tivo e 

Youtube como exemplos. O primeiro é um console acoplado na TV, provido de um 

Hard Disk interno capaz de armazenar várias horas de programação dos seus 

canais prediletos, sem intervalos comerciais, para serem exibidos em qualquer outro 

momento mais conveniente. Aqui o consumidor é “o programador”, customizando a 

programação de sua TV conforme suas preferências. O segundo, o Youtube, é uma 

plataforma de vídeo casting sobre a qual o usuário pode não apenas customizar sua 

programação a partir de uma seleção de vídeos, como também toda essa 

programação é disponibilizada pelo próprio usuário através de uploads de vídeos na 

plataforma. Aqui o consumidor é não apenas o programador como o próprio 

“produtor”, responsável direto pela criação do produto ou serviço disponível para os 

demais usuários utilizarem.  

 

Tapscott (2009) explora mais o conceito de “prosumers”. Antigamente as empresas 

resistiam à idéia de qualquer iniciativa de inovação fora dos processos internos de 

seu modelo de negócio. Contudo, atualmente os jovens encaram o mundo como um 

lugar para criar ao invés de um lugar essencialmente para se consumir. A “Geração 

Net” encarrega-se de determinar essa nova realidade, dando as costas para 

produtos herméticos, em favor daqueles que permitem engajamento direto na 

criação e produção daquilo que essa mesma geração irá consumir. O 

“prosumerismo” está firmemente enraizado na cultura da juventude atual em todo o 

mundo, todos buscando oportunidades de engajamento e de co-criar com as 

empresas. O autor apresenta alguns exemplos dessa realidade: 

 

a) 54% da “Geração Net” diz que costuma modificar os produtos que possui 

de modo que eles se adaptem melhor às suas necessidades.  

 

b) 60% da “Geração Net” aproveitam as oportunidades que as empresas 

oferecem para ajudar e fazer com que os produtos ou serviços ofertados 

fiquem melhores ou mais adequados. 
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c) Entre seguir suas paixões e fazer muito dinheiro, a maioria da “Geração 

Net” prefere perseguir suas paixões e convicções, sugerindo que essa 

geração pensa em trabalho de um modo diferente do modo como as gerações 

anteriores pensava. 

 

Se avançarmos sobre o espectro da interatividade on line, verificaremos que tais 

iniciativas são muito mais uma plataforma inovadora para se conseguir envolvimento 

e engajamento do cliente, do que uma mera facilitadora de interações.  

 

[...]“Os clientes fiéis se tornaram a mercadoria comum mais preciosa. Hoje, o 
mais difícil para uma empresa adquirir não é o capital de investimento, 
produtos, funcionários ou mesmo uma marca. É a fidelidade do cliente. Os 
relacionamentos com o cliente são a fonte fundamental de valor na nova 
economia do cliente. O capital cliente agora é no mínimo tão importante 
quanto o capital de investimento. E o valor de seus relacionamentos 
presentes e futuros – a franquia de seus clientes – determinarão o valor de 
sua empresa”[...] (Seybold, Marshall e Lewis, 2002, p. 5)  

 

Na gestão empresarial: “empresas alcançam uma vantagem competitiva através de 

inovações, e abordam esse assunto de maneira ampla, tanto do ponto de vista 

tecnológico como simplesmente pensando novas maneiras de se fazer as coisas” 

(Porter, 1990).  

 

Prahalad e Hamel apontam três testes que ajudam a identificar as competências 

centrais da organização: quanto a empresa provê de acesso à uma larga variedade 

de mercados; quanto a empresa contribui significativamente para o cliente perceber 

benefício no produto final ofertado; e finalmente quanto os seus competidores têm 

dificuldade em imitá-la. 

 

Peter Drucker (1985) expressava a vantagem competitiva pela inovação como uma 

“ferramenta de empreendedores”. Podemos facilmente compreendê-lo como “mudar 

a forma como as coisas estão sendo feitas”, ou “pensar fora da caixa”. Mas nesse 

prisma da inovação, o componente crucial é entender de que forma a co-criação 

através de Redes Sociais cria algum tipo de vínculo de longo-prazo entre empresa e 

cliente. 
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3.2. Customer Lifetime Value 

A nova dinâmica nas interações com o público vai muito além do conceito de 

centralidade no cliente, que em uma definição mais estreita poderia ser resumida ao 

fenômeno de “customização em massa”. Seybold, Marshak e Lewis (2001) 

apresentam o que chamam de “Economia do Cliente”, dando uma dimensão mais 

ampla a esse novo papel dos consumidores em relação às empresas e aos produtos 

que consomem.  

 

Segundo os autores, essa nova economia está estimulando uma nova maneira de 

medir o valor da empresa, que historicamente é medido pelo uso de capital de 

investimento através de seu retorno sobre ativos de capital fixo (empresas com 

ações mais valorizadas na bolsa eram aquelas com maiores margens de lucro e 

maior taxa de crescimento. E se administrar é a arte de melhor utilizar recursos 

escassos, o capital de investimento deixou de ser esse recurso. Agora o recurso 

escasso mais valioso é justamente possuir clientes fiéis e engajados. Agora, o valor 

do relacionamento presente e futuro com sua base de clientes é que vai determinar 

o valor das empresas. 

 

E sob esse novo prisma, três princípios são lapidados para definir a “Economia do 

Cliente”:  

 

Princípio 1: Os clientes estão no Controle 

Os clientes estão no controle a partir de agora e estão com o poder de 

remodelar os negócios e transformar setores inteiros da economia. A 

determinação do preço muda, tanto quanto a definição da linha de produtos e 

a forma de desenvolvê-los na medida que a empresa mantenha-se permeável 

à participação do consumidor nesses processos. E, se não o fizer, perderá 

competitividade fatalmente.  

 

Princípio 2: Os relacionamentos com os clientes são importantes 

O valor dos atuais e futuros relacionamentos com o cliente vai determinar o 

valor da empresa na medida em que o capital do cliente é justamente a soma 

do valor de todos os relacionamentos que ele possui com a empresa. E aqui a 

esse valor é determinado pela conjugação de três variáveis provenientes 
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desse relacionamento: a profundidade ou a qualidade em relação à 

capacidade de gerar ganhos presentes e futuros, a duração daqueles 

relacionamentos e a sua lucratividade. 

 

Princípio 3: A experiência do cliente é importante 

O sentimento ou percepção dos clientes ao interagirem com uma determinada 

marca é o que vai determinar o grau de fidelidade que eles terão por ela. Os 

clientes querem uma experiência previsível no sentido de terem assegurada a 

alta qualidade e produtos ou serviços de alto valor agregado. 

 

Ainda permeando a importância do CLV, Seybold, Marshak e Lewis concluem sua 

abordagem a respeito da “Economia do Cliente” através de uma lista de doze 

exigências a partir das quais os consumidores de hoje estabelecem sua relação com 

a empresa: 

 

a) Clareza e Igualdade de Acesso 

b) Informação em Tempo Real 

c) Informação Especializada 

d) Acesso Conveniente 

e) Portabilidade das Informações 

f) Transparência do Processo 

g) Transparência da Logística 

h) Transparência da Determinação de Preço 

i) Determinação de Preço Global Justa 

j)  Capacidade de Estabelecer Preços 

k)  Escolha de Canais de Distribuição 

l)  Controle sobre a informação proveniente dos clientes 

 

O que percebemos com essas doze premissas, se elas estiverem certas, é que não 

trata simplesmente de uma mudança no nível de exigência dos clientes (e sem 

dúvida esses clientes estão mais exigentes do que nunca), mas uma mudança no 

paradigma que define a relação cliente-empresa e que de fato serve como alicerce 

do valor de longo-prazo dessa relação. Percebemos um cliente que toma o 
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comando, exerce seu poder de influência e determina o que deseja consumir, como 

e quando consumir e quanto está disposto a pagar por isso.  

 

Seybold aprofunda ainda sua análise para um outro lado do fenômeno “Redes 

Sociais”: as suas métricas de sucesso e evolução. As comunidades on line são 

reconhecidas e analisadas profundamente pelos executivos das respectivas 

empresas, responsáveis pela gestão dessa aplicação. E em geral eles possuem uma 

vaga idéia do impacto que essas comunidades ou redes sociais têm em seus 

negócios, ou especialmente no valor agregado que eles proporcionam às 

companhias. Por outro lado, eles são precisos em contabilizar o tamanho de suas 

comunidades, sua taxa de crescimento, sua audiência.  

 

O impacto de uma rede social no ROI (Return On Investments) é de fato algo 

complexo, exigindo-se muito mais atenção aos níveis de participação e engajamento 

dos usuários à comunidade do que índices associados ao seu tamanho ou 

crescimento. E métricas diferentes das triviais são necessárias para calculá-lo, 

iniciando-se por aquelas que de fato serão apropriadas e acessíveis para cada 

situação em particular. 

 

O CLV é um sistema de medição que atende o requisito de centralidade no cliente. 

Gupta e Lehmann (2006) elucidam esse aspecto propondo gerenciar o cliente como 

investimentos e demonstrando que o cálculo do CLV se faz sob a égide do lucro 

atual e futuro trazido a valor presente, ponto crucial aonde queremos chegar com o 

estudo. Gupta et al (2006) apresentam o modelo que descreve o CLV:  
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Figura 10: Estrutura Conceitual para Modelar o CLV 
Fonte: Gupta et AL, 2006 

 

A importância dessa abordagem está intimamente relacionada à armadilha da 

gestão de curto-prazo, onde quase intuitivamente a empresa concentra-se nos 

resultados imediatos e na prestação de contas a seus acionistas.  

 

Esta reflexão traz à luz o entendimento sobre a importância da perpetuidade na 

relação empresa-cliente, em que o peso das transações futuras favorecidas pelo 

envolvimento e lealdade dos clientes no longo-prazo, multiplica a perspectiva de 

ganhos para a organização sobre um mesmo cliente ao longo do tempo. A Figura 11 

ilustra bem essa abordagem: 
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Figura 11: Padrão de Lucro de Cliente 
Fonte: Richheld, 1996 

 

Nessa perspectiva, os lucros computados (entradas) ao longo do tempo são 

confrontados com os custos incorridos na aquisição de um determinado cliente 

(saídas). Esses custos são principalmente concentrados no primeiro período do 

fluxo,na medida em que refletem majoritariamente os esforços iniciais da empresa 

que darão início à primeira transação e, com sorte, às futuras transações. Embora 

objetivo e de caráter prático para um executivo preocupado com a avaliação do valor 

de seu cliente, o CLV não é uma métrica de fácil implementação. 

 

“[...] A necessidade de informação detalhada do cliente tem encorajado muitas 

companhias a investirem milhões de dólares na criação de sistemas de CRM. Algumas 

companhias usam bancos de dados com resultados extraordinários, porém a maioria 

não tem êxito. Muitos estudos mostram que 55-75% de todas as iniciativas de CRM 

nem fortaleceram as relações com clientes nem mostraram qualquer ganho ou 

investimento significativos. Especialistas apontam uma variedade de razões para a 

falta de impacto das atividades de CRM. Uma das mais importantes é a complexidade 

[...]” (Gupta e Lehmann, 2005).  

 

O aspecto mais importante que ajuda a entendermos essa complexidade encontra-

se no requisito de dados necessários para cálculo do CLV. Em primeiro lugar a 

dificuldade em 
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determinarmos o tipo de vínculo entre cliente e empresa, pois a maioria dos métodos 

de contabilização retrata posições pontuais do cliente ao invés de uma visão ampla 

de um grupo de clientes ao longo do tempo.  

 

A outra dificuldade consiste na determinação de lucros futuros por cliente da 

empresa, na medida em que o lucro é calculado com base em algumas variáveis 

(economia de custos ou despesas a partir de alguma determinada iniciativa, a 

possibilidade de se praticar margens superiores ou não, dependendo ainda do nível 

de maturidade do produto em análise.  

 

Finalmente existe uma razoável complexidade em se determinar a taxa de retenção 

e abandono de clientes ao longo do tempo, mais fácil quando existe um vínculo 

contratual do que nos casos de relações não-contratuais entre cliente-empresa. 

 

Niraj et al. (2008) explora a relação entre o aumento do nível de satisfação do cliente 

e a capacidade de se ampliar a lucratividade com o cliente, dando uma dimensão 

concreta entre a possibilidade de impactar o CLV da empresa a partir da variável 

“Margem de Lucro” que compõe o cálculo.  

 

Lançamos então a oportuna indagação: a co-criação sob a forma de uma Rede 

Social Virtual é capaz de criar um vínculo mais forte e duradouro com o usuário, em 

comparação a um Portal Tradicional? E essa relação aumenta a satisfação do 

usuário de maneira a favorecer o aumento da lucratividade da empresa? O estudo 

sugere que não. O mundo corporativo acredita que a satisfação do cliente está 

intimamente associada à propensão de determinado cliente relacionar-se 

repetidamente com a empresa no longo-prazo.  

 

Mas esse elo com lucratividade sobre o cliente é frágil, já que apenas 1/3 das 

iniciativas para aumentar a satisfação com o cliente são realmente bem sucedidas. 

Aumentar o nível de serviços ao cliente, como por exemplo o aumento da frequência 

de visitas comerciais ou suporte técnico, de fato eleva o índice de satisfação, mas 

não necessariamente resulta em maior lucratividade sobre o cliente.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

4.1. Pesquisa-ação 

 

Diferentemente da pesquisa científica que busca generalizar explicações que podem 

ser aplicadas em qualquer contexto, utilizaremos o método de pesquisa-ação que 

consiste em uma abordagem sistemática e interativa e permite encontrarmos as 

soluções efetivas para problemas do dia a dia com os quais nos deparamos, 

focando-nos em situações específicas e soluções localizadas. 

 

Essa abordagem balanceia a solução de problemas através da implementação de 

ações em um contexto colaborativo direcionado a coleta de dados e análises com o 

intuito de compreender as causas não explícitas que permitirão futuras previsões a 

respeito de mudanças organizacionais. Trata-se da introdução de uma solução 

(ação) para um determinado problema de uma organização ou de indivíduos, dentro 

de um ambiente colaborativo onde as equipes trabalhando juntas avaliam as 

variáveis observadas, de forma que os resultados verificados sejam confrontados 

entre si com o objetivo de melhorar as estratégias ou práticas adotadas pela 

organização, proporcionando mais conhecimento sobre o ambiente de negócios em 

questão.  

 

A pesquisa-ação é um método científico através do qual se procede a uma 

determinada mudança em algo e observa-se o efeito dessa mudança através de um 

processo sistemático de exame das evidências. Os resultados são práticos e 

relevantes para formulação da teoria existente por detrás do estudo. A preocupação 

com a universalidade da descoberta é menor do que em outras formas de pesquisa, 

mas em contrapartida proporciona, através de seus resultados, maior relevância ao 

pesquisador e aos seus colaboradores.  

 

A pesquisa-ação coloca em cheque a ciência social tradicional e vai além da reflexão 

sobre o conhecimento gerado por especialistas de fora dos limites da organização, 

que fundamentam seus estudos em variáveis amostrais. Essa metodologia traz à luz 

uma teoria baseada na dinâmica social proveniente da ação circunscrita à própria 

organização em um determinado momento.  
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A reflexão crítica é o ponto central de uma pesquisa-ação e, quando baseada em 

estudos cuidadosos das evidências sob múltiplas perspectivas verificadas a partir da 

ação efetuada, esta metodologia pode prover uma estratégia eficiente para 

aprimoramento das alternativas que uma organização tem a seguir. Essa 

metodologia pode trazer melhorias para o clima organizacional como um todo e se 

constituir em um processo através do qual a própria organização aprende e evolui. 

 

A pesquisa-ação é fenomenológica, ou seja, focada na experiência real vivenciada 

pelos indivíduos e oferece os meios pelos quais aqueles que foram primordialmente 

afetados pelo objeto do estudo possam explorar melhor suas experiências e obter 

um melhor entendimento para construir soluções efetivas ao problema central 

estudado. E sob o ponto de vista do pesquisador, nesta metodologia seu papel não 

é a de um expert em pesquisa, mas o de alguém que utiliza um recurso por si só, 

suficientemente envolvido com o objeto do estudo. Por essa metodologia o 

pesquisador presta-se muito mais a ser um facilitador ou consultor que age como 

catalisador para acompanhar e assessorar os indivíduos afetados pelo problema 

pesquisado, de maneira a auxiliar na definição precisa deste problema e na 

construção de uma solução efetiva para tal. 

 

Kurt Lewin foi quem primeiro trouxe o termo pesquisa-ação ao redor de 1944. Lewin 

(1946) define pesquisa-ação como uma pesquisa comparativa das condições e 

efeitos das várias formas de interação social e pesquisas direcionadas à ação e que 

usa uma série de passos em espiral,  sendo cada um destes composto por um 

círculo de planejamento, ação e análise de fatos resultantes da ação. Lewin 

acreditava que a motivação da mudança era fortemente relacionada à ação:  

 

“[...]Se pessoas são ativas sobre as decisões que as afetam,  estarão mais 
propensas a adaptar novas maneiras de realizar as ações nas quais as impactarão. 
E a descrição que Lewin faz a respeito do processo de mudanças envolve três 
etapas distintas, iniciando-se pela Coleta de Dados, seguido da Transformação e 
concluindo-se com o Resultado.[...]” (Lewin, 1946) 

 

Denzin (1989) propõe um roadmap resumido e bastante objetivo para elucidar a 

rotina elementar de pesquisa nesta metodologia. Esse Roadmap consiste em três 

etapas bastante claras e distintas, começando pela Coleta de Dados (Fase1: Look), 
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em seguida a Exploração e Análise de Dados (Fase 2: Think) e finalmente a 

possibilidade de Ação sobre o objeto do estudo, através de um planejamento ou 

plano de ação, implementação e avaliação (Fase 3: Act). 

 

 

Figura 12: Rotina Elementar da Metodologia de Pesquisa-ação  
Fonte: Stringer, 2007 

 

Kemmis e Mc Taggart (1999) apresentam um diagrama em espiral, reforçando o fato 

de que após a conclusão da terceira etapa (Act) o pesquisador pode retornar para a 

1ª. Etapa do ciclo, procedendo novamente com as observações e coleta de dados e 

mudando em qualquer medida a direção da análise e da ação, dependendo dos 

resultados avaliados ao final do procedimento original. E esse ciclo completo pode 

se repetir indefinidamente, conforme o pesquisador julgar necessário. 

 

Kurt Lewin apresenta uma abordagem ao método definida a partir de etapas bem 

determinadas e interligadas entre si, proporcionando feedback importante que pode 

determinar alteração na condução da pesquisa: 

 

Fase 1: Coleta de Dados (Descongelamento) 

Fase de descongelamento ou entendimento do problema. Procede-se ao 

planejamento da ação com o diagnóstico preliminar e a coleta de dados 

propriamente dita, até o feedback proveniente dos resultados verificados e o 

planejamento conjunto das ações a serem tomadas para promoção da 

mudança pretendida. Através da linguagem da teoria do sistema, é a partir 

dessa primeira fase que o sistema fica ciente do problema existente e que até 
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então não era identificado, e compreende que poderá necessitar de ajuda 

externa para implementar as mudanças. 

 

Fase 2: Transformação (Mudança) 

Fase de mudança através de novas formas de comportamento. São 

implementadas as ações a partir do aprendizado do processo e do 

planejamento da ação. O objetivo principal dessa etapa é o de proporcionar 

aprendizado sobre iniciativas adotadas para buscar o melhor alinhamento 

com os resultados pretendidos. O processo de aprendizado é um exercício 

proativo através da análise e discussão em workshops ou sessões que 

possam disseminar ao grupo todas as percepções compreendidas a partir das 

transformações observadas e fundamentar eventuais ações corretivas.  

 

Fase 3: Resultado (Congelamento) 

Fase de congelamento em que os comportamentos implementados com 

sucesso devem ser mantidos e reforçados. Este terceiro estágio da Pesquisa-

ação verifica as mudanças de comportamento resultante das ações corretivas 

e tomadas na fase anterior. Dados são coletados novamente junto ao cliente 

para que possam ser medidos o progresso e a necessidade de ajuste das 

atividades de aprendizado. 

 

Finalmente, algumas correções na rota podem ser feitas a partir do aprendizado 

obtido ao longo do processo, mas em caso de uma correção mais crítica necessária, 

o processo deverá retornar à Fase 1, reiniciando-se a partir do planejamento de 

mudança de sistema.   

 

4.2. Definição do Problema 

 

O objeto do estudo proposto é um portal de internet denominado “ Guia ObaOba” 

(www.obaoba.com.br). Trata-se de um website em formato tradicional, cujo conteúdo 

consiste em um guia de entretenimento para o jovem todo ele publicado por 

jornalistas contratados como editores do veículo de comunicação. Seu conteúdo, 

embora direcionado ao público jovem, é bastante abrangente, incluindo bares, casas 

noturnas, festas, shows, restaurantes, motéis, viagens, música e diversão em geral. 
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Seu modelo de negócio consiste fundamentalmente na geração de audiência na 

internet e venda de espaços publicitários para anunciantes interessados em impactar 

o público entre 16 e 29 anos. 

 

Embora imerso em um ambiente interativo por natureza, o portal não oferece 

recursos que estimulem conteúdos colaborativos junto aos usuários e por essa razão 

seu modelo de publicação assemelha-se ao modelo 1 de Chesbrough, onde o funnel 

de produção do conteúdo não possui permeabilidade com ambiente externo e o 

output resultante é proveniente do trabalho de editoria da equipe de jornalistas. Não 

existe qualquer aplicação no portal que estimule os usuários interagirem entre si, de 

forma a constituírem uma rede social sob o tema. 

 

 

Figura 13: Portal ObaOba (sem rede social) 
Fonte: Portal ObaOba, disponível em http://www.obaoba.com.br. Acesso: 24/01/09 

 

http://www.obaoba.com.br/
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De acordo com a proposta do estudo, procedemos à implementação de um novo 

recurso ao portal, de forma a permitir que os usuários possam criar um perfil público 

com dados e preferências pessoais associadas ao tema do conteúdo, e com isso 

possam relacionar-se entre si constituindo uma rede social virtual. O elemento em 

comum entre os grupos de usuários que estão em contato entre si é o vínculo de 

amizade pré-existente e/ou o local que eles frequentam.  

 

Portanto um usuário pode associar perfis de amigos ao seu próprio perfil, criando 

uma conexão permanente e direta, ou pode ainda verificar quais pessoas 

frequentam os mesmos lugares e igualmente estabelecer a partir disso um vínculo 

ou conexão permanente que as aproxime e favoreça o inter-relacionamento. Em 

ambos os casos, o usuário pode, através dos recursos disponíveis em seu perfil, 

publicar conteúdo espontaneamente, sem a intervenção dos editores ou 

mediadores, como por exemplo fotos, vídeos, opiniões sobre os lugares que 

frequenta, depoimentos, mensagens, etc.   

 

 

Figura 14: Portal ObaOba (com Rede Social implementada) 
Fonte: Portal ObaOba, Disponível em http://www.obaoba.com.br. Acesso: 30/03/09 

 

http://www.obaoba.com.br/
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Figura 15: Usuário Conectado à Rede Social do Portal 
Fonte: Portal ObaOba, Disponível em http://www.obaoba.com.br. Acesso: 30/03/09 

 

4.3. Identificação dos indivíduos observados  

 

Pretendemos identificar em que medida as Redes Sociais virtuais podem 

representar um fator crítico de sucesso para um Portal Vertical implementar uma 

estratégia que proporcione valor gerado pelo tempo de vida do cliente (CLV). Dentro 

desse escopo observaremos se, através da implementação de uma rede social 

colaborativa, o portal pode obter uma maior fidelização e interação do seu cliente ou 

usuário (internauta) com impacto positivo na geração de valor por intermédio de 

receita publicitária.  

 

http://www.obaoba.com.br/
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Portanto a metodologia consiste em observar as variáveis que indicam o 

comportamento do usuário quanto a seu grau de fidelização em relação ao portal 

tradicional versus a rede social, bem como observar as variáveis de comportamento 

desse usuário em relação à publicidade veiculada no portal tradicional versus a 

veiculada na rede social propriamente dita, na medida em que a publicidade é a 

principal fonte de receita do modelo de negócio analisado.  

 

4.4. Fontes de Informação 

 

As variáveis selecionadas para observação consistem em indicadores clássicos do 

setor de mídia digital e são comumente verificados para determinação da 

performance dos veículos de comunicação na internet. A medição das variáveis foi 

efetuada através de um sistema estatístico desenvolvido para análises do 

comportamento de navegação dos usuários de internet conhecido como web 

analytics. Esse sistema permite uma aferição precisa do comportamento dessas 

variáveis no tempo, a partir da sucessão de interações dos usuários com o conteúdo 

disponível em um determinado domínio virtual. 

 

A amostragem para nossas análises e conclusões foi obtida através da mensuração 

de 100% das interações de todas as visitas ocorridas no período de observação, 

compreendido entre 01/03/2009 a 30/06/2009, através de sistema Web Analytics tipo 

client-side. Nossa observação para coleta dos dados restringe-se exclusivamente a 

elementos da população em análise e, embora estejamos analisando uma 

população infinita a medida que envolve um processo contínuo, alcança 

integralmente todos os indivíduos dessa população no período analisado, totalizando 

49.123 visitantes observados. 
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Figura 16: Dashboard do Web Analytics utilizado para a coleta de dados  
Fonte: Google Analytics, disponível em: http://www.google.com/analytics. Acesso: 01/03/09 

 

Um sistema Web Analytics que utilizamos para coletar os dados desta pesquisa faz 

a medição, coleta, análise e o relatório de dados de navegação do internauta em um 

determinado website, proporcionando uma maneira eficiente e eficaz de entender e 

otimizar a utilização do website.9 

 

Existem dois métodos mais comuns na análise de tráfego na internet: A Análise de 

Log (ou Log Analysis) que trabalha com os registros (logs) automaticamente gerados 

do servidor web e a Análise de Tag (ou Page Tagging) que utiliza marcações nas 

páginas que enviam dados para um servidor de análise. 

 

Quando um web server opera as requisições de páginas e conteúdos de um ou mais 

sites, ele gera automaticamente um registro do que foi solicitado, bem como sua 

resposta. Esse registro recebe o nome de Log de Servidor. O conjunto destes logs 

fornece uma base de dados com a solicitação feita pelos visitantes de um site e sua 

análise correta pode fornecer informações sobre o comportamento destes visitantes 

e suas interações com o site. 

                                                 
9
 Definição da Web Analytics Association 

http://www.google.com/analytics
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Para coletar dados neste método, é necessária a implementação de um código, 

chamado Tag, em cada página monitorada (geralmente em linguagem Java Script). 

Esta Tag irá capturar várias informações do visitante e do navegador e irá agregar e 

enviar as informações para um servidor de análise pré-configurado para receber 

estas informações. Geralmente, esse envio acontece através da requisição de uma 

imagem invisível (transparente, com tamanho de 1x1 pixel) também chamado de 

pixel contador. O algoritmo do código incluído nesta tag utiliza recursos do 

navegador, como os cookies, para controlar a identificação do visitante e da visita 

corrente. 

 

O termo “cookie” deriva de “magic cookie”, que significa um pacote de dados que um 

determinado programa recebe e envia sem modificá-lo. Tecnicamente, um cookie 

(ou ainda um  tracking cookie, browser cookie e um HTTP cookie) é um fragmento 

de texto ou script armazenado no computador do usuário através de um web 

browser. Ele consiste em um ou mais pares de nome/valor contando bits de 

informação como por exemplo: preferências do usuário, conteúdo de carrinho de 

compras virtual, identificador e uma seção aberta no banco de dados de um servidor 

ou qualquer outros dados utilizados na programação de um website. 

 

Como simples scripts, os cookies não são arquivos executáveis. Portanto eles 

jamais podem ser caracterizados como uma versão de 10spyware ou um mesmo um 

vírus capaz de atacar um sistema operacional. Contudo, os cookies de determinados 

websites são detectados por inúmeros mecanismos anti-spywares em razão de que 

esses cookies permitem que os usuários possam ser rastreados quando eles visitam 

múltiplos websites. A Maioria dos modernos navegadores de internet permite ao 

usuário decidir se ele aceita que os cookies sejam gravados em sua máquina e até o 

tempo que ele deseja mantê-los armazenados, porém alguns websites têm sua 

navegação completamente comprometida, tornando-se inúteis caso os cookies 

sejam recusados pelo usuário. Por exemplo, carrinhos de compras virtuais 

amplamente utilizados em sistemas de e-commerce não funcionam  se os cookies 

estiverem desabilitados. 

                                                 
10

 Spyware consiste em um programa automático de computador, invasivo, que recolhe informações sobre o 
usuário, sobre os seus costumes na Internet e transmite essa informação a uma entidade externa na Internet, 
sem o seu conhecimento nem o seu consentimento. 
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Os magic cookies foram usados na ciência da computação quando 11Lou Montulli 

teve a idéia de utilizá-los na internet em junho de 1994. Naquela época, ele era um 

funcionário da Netscape Communications12, responsável pelo desenvolvimento de 

uma aplicação de e-commerce para usuários finais tipo business to consumer (B2C). 

Os cookies proveram uma solução para a implementação de um sistema confiável 

de “carrinho de compras virtual”. Mas não foi uma aplicação de cookies amplamente 

divulgada naquele momento. Inclusive os cookies era aceitos na configuração 

default dos navegadores de internet (web browsers) e o usuário não era notificado 

da presença dos mesmos em seu computador.  

 

O conhecimento da utilização de cookies só foi popularizado a partir de um artigo 

publicado pelo Financial Times em fevereiro de 1996. Nesse mesmo ano, os cookies 

passaram a receber enorme atenção pela imprensa especializada em virtude de 

suas implicações na privacidade dos usuários. Então esse recurso passou a ser foco 

de discussão e duas Comissões Federais de Comércio Americanas para tratar do 

assunto. 

 

O desenvolvimento formal das especificações de um cookie ocorreu inicialmente em 

1995 a partir de um grupo de trabalho especial constituído dentro da IETF13. Duas 

propostas alternativas para transações em protocolo tipo HTTP14 foram 

apresentadas por Brian Behlendorf e David Kristol, respectivamente, mas o grupo 

liderado pelo próprio Kriston logo decidiu em favor da adoção das especificações 

propostas pela Netscape. Mas em fevereiro de 1996, o mesmo grupo de trabalho 

identificou a existência de um novo tipo de cookie, denominado “third-party cookie” 

que consistia em um pacote de dados que se instalava na máquina do usuário a 

                                                 
11

 Louis J. Montulli II (conhecido como Lou Montulli) é um programador conhecido pelo seu trabalho no campo de 
desenvolvimento de navegadores para internet. 

  
12

 A Netscape Communications foi uma empresa norte-americana conhecida por ter produzido o Netscape 
Navigator, navegador web muito conhecido no mundo da informática. Mozilla significa Mosaic Killer, e já era o 
nome usado internamente no Netscape Navigator. 

 
13

 The Internet Engineering Task Force (IETF): uma organização internacional que desenvolve e promove os 

padrões de internet, em cooperação com os padrões da W3C e a ISO/IEC, cuidando em especial dos padrões de 
TCP/IP.Trata-se de uma organização aberta, sem membros formais ou requerimentos para tal. Todos os 
participantes são voluntaries e os trabalhos patrocinados por diversas instituições privadas. 

 
14

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol): é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação em 

ambiente hipermedia. Seu uso para a obtenção de recursos interligados levou ao estabelecimento da World 
Wide Web. 
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partir de um determinado website em que se estivesse navegando, porém 

pertencente não propriamente àquele mesmo website, mas a um terceiro, em geral 

algum anunciante, por exemplo, com interesse em mapear o perfil do usuário que 

estava navegando no website em que seu anúncio estava sendo veiculado. Este tipo 

de cookie foi prontamente considerando uma ameaça à privacidade dos usuários e 

logo as especificações do grupo de trabalho publicadas em fevereiro de 1997 

estabeleceu que estes cookies não deveriam ser permitidos ou ao menos os 

navegadores deveriam vir com suas respectivas configurações desabilitadas por 

default. 

 

Voltando ao método de coleta, a grande diferença entre cada método está em qual 

ponta do processo a coleta acontece. A análise de Log se baseia em um dado 

coletado no lado do servidor, ou server-side, enquanto a análise de Tag se baseia 

em dados coletados no navegador do usuário, ou seja, client-side.  

 

Outras inúmeras diferenças podem surgir com métodos de coletas de dados 

distintos para análise de tráfego, mas um método de coleta server-side deve ter mais 

utilidade para uma análise técnica de um servidor que para análise de 

comportamento. Já uma análise por Tags deve ser mais indicada para uma análise 

do comportamento do visitante, já que coleta dados client-side, do navegador do 

visitante.  

 

Neste estudo adotamos o método de coleta de dados client-side, através da 

aplicação de tags do web analytics no portal e na rede social analisados. Dessa 

forma, não precisaremos recorrer a recursos tradicionais como entrevistas, grupos 

focais, questionários, etc. Nosso foco de análise estará exclusivamente no relatório 

gerado pelo sistema web analytics que permite uma observação precisa dos 

participantes.  

 

A observação nesta metodologia de pesquisa requer justamente uma abordagem 

distinta das observações comuns em pesquisas experimentais, por exemplo, e em 

geral na pesquisa-ação ela tem um caráter etnográfico que permita ao observador 

perceber claramente todo o cenário e a dinâmica daqueles que estão sendo 
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observados, bem como um entendimento preciso de seus comportamentos mais 

comuns e triviais do dia a dia.  

 

Portanto a observação sobre os usuários do portal estudado pressupõe uma 

verificação detalhada de todos os seus movimentos e interações ao longo da 

navegação, o que tende a constituir-se em uma tarefa árdua, complexa. A 

velocidade de sua dinâmica e volume de dados poderia restringir bastante a 

capacidade da observação deste estudo. No entanto, com o auxílio do web 

analytics, podemos mapear com precisão todas essas interações, de todos os 

usuários do portal ao longo do período de observação, com a vantagem de que os 

dados coletados são automaticamente processados em informações que ficam 

disponíveis para nossa análise e interpretação. 

 

4.5. Rigor da Pesquisa 

 

4.5.1. Credibilidade 

 

A menos que o participante da pesquisa possa confiar na integridade do processo, 

ele provavelmente não terá comprometimento essencial para o preenchimento de 

um  questionário  com propriedade. No presente estudo, propomos assegurar esse 

engajamento através de um processo de pesquisa com profundidade, observação 

persistente, triangulação de fontes de informação.  

 

Para tanto efetuaremos a análise das informações sobre uma coleta de dados 

totalmente automática e sem qualquer interferência perceptível aos participantes. 

Através do sistema Web Analytics, conseguimos observar com precisão, 

profundidade e persistência todas as interações objeto deste estudo.  

 

Auxiliando-nos a triangular as informações analisadas, contamos ainda com um 

segundo sistema de Web Analysis fundamentado em um servidor de publicidade que 

igualmente mapeia boa parte das interações dos indivíduos com o ambiente 

analisado e que serve como mecanismo de redundância e backup dos dados 

coletados. Também contamos com uma coleta parcial de dados proveniente de uma 
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2ª. empresa com características semelhantes para suportar a análise das 

informações e tornar o estudo ainda mais consistente.  

 

O campo virtual, embora complexo e cheio de alternativas comportamentais, carrega 

consigo um vasto leque de recursos digitais que permite ou até facilita o estudo e a 

observação dos indivíduos a qualquer tempo e sem interferências que possam 

desviar o resultado do estudo.   

 

4.5.2. Capacidade de Transferência 

 

A pesquisa-ação é uma metodologia centrada especificamente na situação ou 

problema central, sendo aplicável exclusivamente naquele determinado ambiente e 

indivíduos envolvidos na pesquisa. Portanto a princípio, ao contrário dos estudos 

quantitativos ou experimentais tradicionais, a pesquisa-ação proporciona um 

resultado não é necessariamente generalizado.  

 

No entanto, este estudo propõe desenvolver uma descrição minuciosa dos 

resultados, bem como uma cuidadosa apresentação da pesquisa, da observação e 

dos indivíduos envolvidos, para que qualquer um, ainda que não tenha participado 

diretamente do estudo, possa avaliar e tirar suas próprias conclusões a respeito do 

estudo. Concluindo, se o resultado verificado pode ser aplicado em outras situações 

similares com as quais eles próprios eventualmente se deparem. 

 

4.5.3. Grau de Dependência 

 

A medida na qual este estudo pode ser confiável consiste fundamentalmente na 

precisão da coleta e na capacidade de processamento dos dados através do 

sistema web analytics utilizado.  

 

4.5.4. Confirmação do Estudo 

 

A metodologia está fundamentada em relatórios gerados automaticamente pelo 

sistema web analytics. 
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4.6. Limitações e Cuidados com a Pesquisa 

 

4.6.1. Tempo de Indexação de um Conteúdo em Buscadores na Internet 

 

É razoável levantar a hipótese de que Portais Tradicionais melhor indexados e mais 

antigos podem ter um índice de Lealdade maior que uma Rede Social.  

 

4.6.2. Relevância de Conteúdo por meio de Segmentação 

 

A relevância do conteúdo e a facilidade com que esse conteúdo é acessado são 

possíveis fatores que determinam o grau de lealdade do usuário, mas ambos fogem 

do escopo da presente pesquisa. Verificamos também que no período analisado, o 

stickness é vertiginosamente superior (8,60 páginas/visita), sugerindo que o índice 

pode ser impactado por outros fatores que não a Rede Social, como, por exemplo, o 

nível de segmentação do conteúdo, cuja relevância poderia estimular uma maior 

navegação de páginas por visita, ou ainda o tipo e forma de conteúdo. Porém essas 

possibilidades não estão no escopo deste estudo e ficam como sugestão para outro 

escopo de pesquisa.  

 

4.6.3. Armadilhas nos dados coletados pelo web analytics 

 

Em qualquer web analytics que funcione sob a lógica das tags, existe um problema 

na contabilização de unique visitors para cada dia durante um determinado período, 

digamos de 1 (um mês). O total de unique visitors por dia não pode ser adicionado 

aos dias subseqüentes, pois essa somatória não corresponderá ao total de visitantes 

únicos no período de um mês ou qualquer outro período com dois ou mais dias.  

 

Em um evento de métricas de Internet chamado Emetrics Summit15, o palestrante 

Rufus Evison16 apresentou a questão de um modo bastante didático que ele batizou 

                                                 
15

 Emetrics Summit é um evento de Marketing de Otimização, organizado pela eMetrics, empresa especializada 
no assunto e sediada em San Francisco, onde edições anuais desse evento acontecem. 

 
16

 Rufus Evison é focado em Web Analytics desde 1996 e um executive C-Level dessa área, atuando em 

empresas líderes do segmento como a Clickstream Technologies, Global Diagnostics e a Green Cathedral. Ele 
foi o criador do primeiro mecanismo híbrido armazenamento de dados de navegação na web e o inventor de 
mecanismos cross-sell (tipo “que compra isso também compra aquilo”). Prestou ainda consultoria para empresas 



66 
 

 

de “Problema do Hotel”, termos popularizado em todo o mercado desde então. O 

Problema do Hotel traduz através de um exemplo simples o porquê a somatória de 

visitantes únicos de um período de dias não pode traduzir o total de visitantes únicos 

daquele período. 

 

Imaginemos um Hotel com 2 (dois) quartos, o Quarto A e o Quarto B: 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total dos 3 Dias 

Quarto A Hóspede: João Hóspede: João Hóspede: Maria 2 Visitantes Únicos 

Quarto B Hóspede: Marco Hóspede: Maria Hóspede: Marco 2 Visitantes Únicos 

Total por Dia 2 Visitantes Únicos 2 Visitantes Únicos 2 Visitantes Únicos  

Tabela 3: Problema do Hotel 
Fonte: Brochura Evento Emetrics Summit 

Como a Tabela 3 demonstra, o Hotel possui dois visitantes diferentes (ou únicos) por 

dia ao longo dos três dias. A soma do total com base em cada dia seria igual a 6 

(seis) visitantes. Mas se a mesma soma fosse efetuada com base nos quartos, o 

total de visitantes seria de apenas 4 (quatro). Mas na realidade, apenas 3 (três) 

visitantes estiveram de fato no hotel ao longo do período verificado. O problema é 

que uma pessoa que permanece em um determinado quarto por duas noites é 

contabilizada duas vezes se ela for considerada uma vez para cada dia que esteve 

no Hotel. Mas se estivermos considerando o período total, essa pessoa será 

contabilizada apenas uma única vez, como um visitante do Hotel apenas.  

 

Então qualquer programa de Web Analytics irá efetuar corretamente a somatória de 

visitantes únicos qualquer que seja o período considerado, evitando-se o erro de 

interpretação quando se tenta comparar o total do período com a somatória dos 

totais de cada dia compreendido no mesmo período analisado. 

 

Outro potencial equívoco na utilização de um sistema Web Analytics está no critério 

de soma de novos visitantes e visitantes repetidos, o qual não deve ser considerado 

como o total geral de visitantes do website. Em uma perspectiva de tempo contínuo, 

temos que relativizar este conceito, ou seja, se em um determinado dia um usuário 

entra pela primeira vez no website analisado e no mesmo dia ele retorna para o 

                                                                                                                                                         
como GE Capital, Virgin Money, MyTravel, Thomas Pink e SAP e atualmente trabalha em um projeto a 
experiência de marketing de larga escala do varejo e programas de fidelidade para o mundo digital. 
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mesmo website, então ele é tanto um novo visitante quanto um visitante repetido 

naquele determinado dia.   

 

Portanto, para resolver a questão o web analytics trata este tipo de informação como 

“primeira visita” ao invés de novo visitante, tornando o conceito mais claro e de modo 

a não incorreremos na confusão de somar o total de “primeiras visitas” de um 

determinado dia com o número de visitantes repetidos. 

 

4.6.4. Problemas com os Cookies 

 

As ferramentas de Web Analytics pelo método de page-tagging17 usam os chamados 

“third-party cookies” enviados ao computador do usuário através de seu navegador, 

a partir do domínio do provedor da solução de Web Analytics adotada pelo website 

navegado, ao invés dos respectivos cookies serem enviados pelos próprios websites 

que estão sendo visitados. Os third-party cookies, como já foi explicado no item 4.4, 

podem acompanhar os visitantes de um determinado website através de múltiplos 

outros domínios não relacionados ao primeiro uma vez que os cookies são criados 

pela empresa de Web Analytics e não pelo website prioritariamente visitado pelo 

usuário monitorado. 

 

A questão crucial refere-se à privacidade do usuário que está sendo monitorado, 

pois os  third-party cookies permitem que um indivíduo seja rastreado ao longo de 

diferentes websites que ele esteja visitando, a partir de um primeiro no qual ele até 

esteja ciente e conivente em ser rastreado, até seguindo-o por outros onde ele 

equivocadamente imagina que sua navegação seja anônima. As empresas de Web 

Analytics repudiam essa prática justamente por entender que existe um limite tênue 

que pode colocar sua credibilidade e reputação em jogo, mas outras empresas, em 

geral associadas à veiculação publicitária ou ainda os próprios provedores de ad-

server costuma lançar mão desse tipo de artifício. Entretanto, a preocupação com a 

privacidade da navegação atinge um número menor de usuários que decidem 

bloquear ou remover third-party cookies. Em 2005, aproximadamente 28% dos 

                                                 
17

 Uma page tag é um código Javascript localizado em cada página do website que se pretende monitorar. É 
considerao o mais bem sucedido método de mapear o comportamento do visitante de um website de maneira 

precisa e detalhada. A tecnologia de Web Analytics utiliza justamente um dos dois métodos de monitoramento: o 
logfile e o Page-tagging.  
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internautas bloquearam “third-party cookies” e cerca de 22% deletaram esses 

cookies de suas máquinas pelo menos uma vez em um mês. Algumas empresas 

que adotam um sistema Web Analytics já migraram sua solução para a opção de 

formato “first-party cookie”, ou seja, o cookie enviado a partir do domínio do próprio 

website visitado, reduzindo este tipo de problema. 

 

Outro problema importante é a remoção de cookies do computador do usuário. Na 

medida em que o Web Analytics depende de cookie armazenado no PC do 

internauta para identificá-lo como um visitante único de um determinado website, as 

estatísticas processadas no sistema são dependentes de que um determinado 

cookie persista relacionado com o ID do mesmo visitante único contabilizado 

originalmente na primeira interação. Quando o cookie é removido pelo usuário, em 

geral ele o faz através de um único comando que elimina tanto third-party cookies 

quanto first-party cookies. Se isso ocorre no intervalo entre 2 (duas) visitas a um 

mesmo website, então aquele visitante único aparece como uma primeira visita na 

segunda interação, reduzindo a acuracidade da medição do web analytics.  

 

Um reatório da Jupiter Research18 publicou que 39% dos consumidores alegavam 

remover os cookies de suas máquinas pelo menos mensalmente. O Ibope/Nilsen 

Online verificou em pesquisa que este índice superou os 43% dos entrevistados, 

ratificando o estudo da Jupiter. No entanto, um estudo conduzido pelo Instituto Atlas 

verificou que a resposta dos entrevistados não correspondia inteiramente ao que 

eles de fato praticavam. Monitorando um cookie armazenado no PC dos 

respondentes da pesquisa, o instituto verificou que aqueles diziam remover os 

cookies de sua máquina uma vez por semana na realidade mantinha o cookie teste 

por em média 45 (quarenta e cinco) dias. E aqueles que diziam removê-los 

mensalmente, na realidade mantinham-nos por quase dois meses. 

 

                                                 
18

 Em 2005, Jupitermedia vendeu a SearchEngineWatch para Incisive Media. In 2006, Jupitermedia vendeu sua 
divisão JupiterResearch para a MCG Capital Corporation. Em 2007, a empresa operou 2 divisões, JupiterImages 
e Jupiter Online Media. Finalmente, em  2008, a JupiterResearch foi adquirida pela Forrester Research, uma 
empresa de pesquisa independente e de reputação internacional, atuante no setor de tecnologia. 
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Uma pesquisa conduzida pela empresa Insight Express 19propôs um olhar sobre 

como os usuários colocavam suas crenças a respeito dos cookies em ação efetiva, 

ou seja, a medida que poderia haver uma proliferada restrição ou temor a scripts 

armazenados em seus PCs sob a sombra da perda de privacidade por exemplo, 

como esses usuários defendiam-se desse tipo de ameaça. A pesquisa enviava ao 

navegador do participante da pesquisa on line tão logo ele se conectasse para 

responder às perguntas. Ao final os entrevistados eram perguntados se estariam 

dispostos a voltar participar da pesquisa novamente bastando para isso removerem 

seus cookies. Apenas metade do grupo de entrevistados concordou em fazê-lo e 

desses, apenas 60% confirmaram conseguiram remover os cookies de suas 

máquinas com sucesso, ou seja, cerca de 30% dos participantes, convidados a 

removerem os cookies, efetivamente o fizeram. Portanto, em outras palavras, cerca 

de 2/3 (dois terços) das tentativas de remoção falharam por qualquer motivo. 

 

À luz dessa reflexão a respeito da remoção de cookies, o método de observação do 

Web Analytics utilizado nesta pesquisa rastreia 100% das interações no período, ou 

seja, estamos medindo a população do período, observados portanto os princípios 

de que todos os elementos da coleta de dados devem pertencer à população 

analisada e devem ser selecionados de maneira independente. Descontando-se 

30% das ocorrências de remoção de cookies que desviariam os resultados 

verificados na coleta de dados, ainda sim estaremos tratando com uma amostra de 

dados equivalente a 70% da população do período observado. 

 

Nas condições de observação do Web Analytics no período de pesquisa temos:  

 

n = N 

se N = 100, após ajuste da remoção de cookies:  

n = 70 

 

Portanto no período da pesquisa observamos 49.123 elementos. Após o ajuste 

ainda contamos com 34.386 indivíduos pertencentes à população e selecionados 

independentemente pelo sistema Web Analytics. 

                                                 
19

 Insight Express (www.insightexpress.com) é uma empresa especializada em conduzir pesquisas de marketing 
digital e na medição da efetividade da propaganda em ambiente on line, mobile e em outras mídias inovadoras. 

http://www.insightexpress.com/


70 
 

 

Outro aspecto relevante acerca do sistema Web Analytics utilizado e que pode 

representar outra limitação na coleta de dados do estudo diz respeito à metodologia 

de contabilização. Uma tag é aplicada a todas as páginas cuja navegação pretende-

se monitorar. Para cada vez que uma página é requisitada por um usuário, o sistema 

envia para o navegador usuário um cookie. Se esse cookie foi armazenado com 

sucesso, ele automaticamente grava na sua memória o número da visita daquele 

usuário à página ou domínio e a data e hora do último clique ou interação naquela 

mesma página.  

 

Então a cada nova requisição ocorre uma verificação da data e hora do último 

clique. Se um determinado clique ocorreu há mais de 30 minutos, então se 

contabiliza mais uma visita ao cookie armazenado no navegador daquele usuário e 

grava-se a nova data/hora desta última visita no mesmo cookie. Se esse clique 

ocorreu há menos de 30 minutos, então o número da visita é mantido inalterado e a 

data/hora desta última visita é gravada no cookie. 

 

Mas apesar de os cookies representarem hoje o melhor recurso técnico disponível 

para identificar visitantes únicos, nota-se que “visitantes únicos” é um conceito 

diferente de “usuários” sob o rigor dos cookies, uma vez que não existe como um 

cookie diferenciar quando um único usuário ou vários utilizam o mesmo computador 

para navegação na internet, ou ainda quando um mesmo usuário está acessando o 

website a partir de mais de um computador. Por exemplo, o caso do PC em casa e 

do PC no trabalho, no qual para cada computador o web analytics envia um cookie 

diferente, obrigatoriamente, o que pode criar um impacto na amostragem 

considerada para coleta de dados. 

 

Diante dessas constatações podemos afirmar que os dados da amostra são 

suficientemente confiáveis para testarmos a hipótese proposta neste estudo. 

 

4.7. Questões Éticas 

 

Todos os dados obtidos a partir da navegação dos usuários observados, tanto no 

Portal Tradicional quanto na Rede Social, foram efetuadas através do sistema de 

Web Analysis, aplicando-se uma tag nas páginas do Portal e da Rede Social. O 
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algoritmo do código incluído nesta tag utiliza recursos do navegador que o usuário 

observado está utilizando por intermédio de cookies, permitindo-nos controlar a 

identificação do visitante e da visita corrente.  

 

Os cookies não podem remover ou mesmo ler qualquer informação do usuário do 

computador no qual está armazenado, contudo eles permitem a detecção das 

páginas de internet vistas pelo usuário de um determinado site ou conjunto de 

websites. Inclusive os navegadores de internet mais modernos permitem ao usuário 

desabilitá-lo. 

 

Se mais de um navegador é utilizado em um mesmo computador, cada um possui 

sua área de armazenamento independente do outro. Os cookies não identificam a 

pessoa em si, mas uma combinação de conta de usuário (user id), o computador no 

qual está instalado e o respectivo navegador utilizado e através do qual ele foi 

enviado. Portanto possuir múltiplas contas de usuário em um mesmo computador, 

ou ainda múltiplos navegadores instalados, significa possuir múltiplos cookies 

armazenados, muito embora os cookies não diferenciem os múltiplos usuários que 

estejam dividindo uma mesma conta ou perfil de um determinado computador ou 

navegador. 
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5. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Procederemos agora a avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados 

observados. 

 

5.1. Hipótese Testada 

 

A implementação de uma rede social virtual, constituída a partir de conteúdo 

colaborativo co-criado junto ao usuário participante, sobre um portal tradicional de 

internet é capaz de proporcionar um diferencial suficiente para o portal obter maior 

lealdade e engajamento de seus usuários. A partir disso, é possível obter um melhor 

resultado das campanhas publicitárias e com isso praticar um preço superior na 

veiculação dos anúncios, proporcionando uma margem de lucro superior por usuário 

e impactando positivamente o Customer Lifetime Value da empresa.  

 

5.2. Análise Qualitativa e Quantitativa 

 

5.2.1. Mapeamento Conceitual 

 

As tentativas para solucionar um problema provavelmente não serão bem sucedidas, 

caso o foco da pesquisa aborde apenas um único aspecto dos fatores 

interrelacionados ao que estamos observando.  

 

Para tornarmos este estudo devidamente abrangente em seu escopo, respeitando-

se o foco primário da pesquisa, procedemos a elaboração de um Mapeamento 

Conceitual (Stringer, 2007). Este Mapa é elaborado a partir do problema central 

(posicionado justamente ao centro da ilustração). Em seguida indicamos os demais 

elementos ou variáveis diretamente associadas ao problema. Finalmente ligamos 

cada elemento entre si, conforme haja interrelacionamento. O critério para escolha 

dos elementos não é científico, mas deve acomodar suficientemente todas as 

variáveis que podem ser consideradas em razão da abordagem proposta.  

 

Neste estudo, propomos pesquisar o impacto de uma Rede Social Virtual sobre o 

CLV de uma empresa de internet, portanto todos os comportamentos ou tipos de 
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interações mais relevantes do usuário para com o Portal sob o ponto de vista de 

qualidade e quantidade de interações no período, através dos quais possamos 

verificar a existência de uma possível predisposição à repetição no longo-prazo. 

Também relevamos os índices comumente observados pelo mercado através dos 

sistemas de Web Analytics, aproximando o estudo das práticas comumente 

utilizadas pelas empresas do setor. Portanto é plausível considerarmos os seguintes 

fatores a serem mapeados: índice de Lealdade, índice de Profundidade da 

Navegação, Fontes de Tráfego e Taxa de Clique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Mapeamento Conceitual 
Fonte: Elaboração Própria (adaptado de Gupta et al, 2006) 

 

Selecionamos quatro variáveis relevantes e adequadas à proposta do estudo 

apresentadas a seguir, para serem observadas nos dois ambientes (portal tradicional 

e rede social), todas elas observadas e mensuradas ao longo do período 

compreendido entre 01/03/2009 e 30/07/2009.  

 

a) Fontes de Tráfego: consiste no índice percentual de acessos 

provenientes das diferentes fontes universalmente conhecidas: tráfego 

direto (quando o usuário digital a url ou endereço tipo www diretamente 

em seu navegador de internet, sugerindo que este usuário possui empatia 

e recall de marca superiores em relação ao website); referral (quando o 

usuário acessa um determinado website através de links ou referências 

posicionados em outros endereço de internet); search engines (quando o 

Comportamento do 
Internauta perante um 
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(quantas vezes o usuário 

retorna no período) 

Click Through Rate CTR  
(Predisposição do usuário 

interagir com um banner) 
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(profundidade da 

navegação de cada visita) 
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usuário visita um determinado website a partir do resultado de uma busca 

efetuada em algum buscador de internet).  

 

b) Índice de Lealdade: consiste no número de vezes que o usuário visitou 

um mesmo website dentro de um determinado período de tempo.  

 

c) Profundidade da Navegação: consiste no número de páginas 

visualizadas numa mesma visita ao website (sugerindo um maior nível de 

interesse ao conteúdo daquela url).  

 

d) Taxa de Clique (Click Through Rate – CTR): consiste na taxa de cliques 

dos usuários obtidas em peças publicitárias (banners) veiculadas um 

determinado website em relação a uma determinada quantidade de 

visualizações dessas peças publicitárias (uma taxa de clique maior 

significa maior eficiência da veiculação publicitária e, portanto, maior 

relevância do veículo de comunicação no mercado)  

 

5.2.2. Análise da Variável 1: Fontes de Tráfego 

Na análise das Fontes de Tráfego, medimos qual percentual de usuários acessou o 

Portal Tradicional e a Rede Social a partir das origens possíveis. Lembrando que 

são 3 (três) as fontes de tráfego mais comuns e que foram o foco do presente 

estudo:  

 

a) Tráfego Direto: quando o usuário digita o endereço (ou url) no respectivo 

campo do próprio navegador. Este índice sugere que o usuário, via de 

regra, possuía previamente em sua mente o endereço pretendido e 

simplesmente procedeu a visitação direta. O recall de marca e uma 

afinidade ou identificação com aquele conteúdo específico costumam ser 

verificados nos usuários que efetuam este procedimento.    

 

b) Referências em Outros Portais (Referrals): quando o usuário está 

navegando em outros domínios de internet até que se depara com 

determinado link ou chamada editorial ou publicitária que o remete a visitar 

um outro portal ou website. Esse tipo de visita não premeditada pode ou 
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não estar associada a um usuário que conhece ou tem algum tipo de 

afinidade com o portal ou website visitado a partir da referência.  

 

c) Buscadores (Search Engines): quando a o usuário busca por um 

determinado assunto em um buscador ou organizador de conteúdo na 

Internet, tendo o Google20 como mecanismo mais popular atualmente para 

este tipo de procedimento (coloquialmente conhecido como “googlar” um 

assunto). Então a partir dos resultados orgânicos da busca efetuada, o 

usuário interessa-se por um dos resultados e é então direcionado ao portal 

ou website indexado àquela determinada pesquisa no buscador. 

Normalmente este tipo de visita é mais objetiva e pode ou não haver recall 

de marca e afinidade do usuário para com o domínio encontrando na 

busca. 

 

Conforme podemos observar nos resultados da Figura 18 e Figura 19, o Tráfego Direto 

verificado na Rede Social teve um índice de 30%, bem superior aos 18% verificado 

no índice do Portal Tradicional no mesmo período entre 01/03 e 30/06/09.  

 

Embora exista um nítido predomínio do Tráfego Direto na Rede Social, muito 

provavelmente indicando uma maior afinidade do usuário para com esse conteúdo 

em comparação com o conteúdo do Portal Tradicional, temos um viés neste estudo 

a ser considerado em razão da Rede Social ser um conteúdo relativamente novo na 

Internet e portanto menos indexado em mecanismos de busca21 do que o conteúdo 

do Portal Tradicional, cuja indexação é de mais longa data. Diante deste fato, é 

plausível considerar que o índice de Tráfego Direto poderia sofrer uma mudança 

                                                 
20

 Google: é uma empresa desenvolvedora de serviços online, sediada nos Estados Unidos. Seu primeiro serviço 
foi o Google Search, hoje o serviço de busca mais usado no mundo, que foi criado a partir de um projeto de 
doutorado dos então estudantes Larry Page e Sergey Brin da Universidade de Stanford em 1996. 

 
21

 Um mecanismo de busca ou de pesquisa, ou simplesmente um “buscador” é um sistema de software na 

Internet projetado para indexar informações armazenadas em um sistema computacional a partir de palavras-
chave indicadas pelo utilizador, reduzindo o tempo necessário para encontrar informações. Surgiram logo após o 
aparecimento da Internet, com a intenção de facilitar a pesquisa por qualquer informação na world wide web 
(www), apresentando os resultados de uma forma organizada, e também com a proposta de fazer isto de uma 
maneira rápida e eficiente. Muitos buscadores tornaram-se populares ao longo desta evolução: Yahoo, o Lycos. 
No Brasil o Cadê e o Miner. Atualmente o mercado de busca é dominado por 3 empresas: Google (com 
aproximadamente 70% do mercado global de buscas), seguido pelo Yahoo e pelo recém lançado “Bing” da 
Microsoft. 
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significativa quando a Rede Social estivesse mais amplamente indexada com o 

passar do tempo. 

 

 

Figura 18: Resultado de Traffic Source na Rede Social 
Fonte: Google Analytics. Disponível em: http;//Google.com/analytics (obaoba). Acesso: 10/07/09 

 

 

Figura 19: Resultado de Traffic Source no Portal Tradicional 
Fonte: Google Analytics. Disponível em: http;//Google.com/analytics (obaoba). Acesso: 10/07/09 
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5.2.3. Análise da Variável 2: Índice de Lealdade 

Na análise do Índice de Lealdade medimos o percentual médio de retorno de cada 

visitante no período observado. Verificamos que os índices de retorno dos visitantes 

da Rede Social são inferiores ao do Portal Tradicional no período compreendido 

entre 01/03/2009 e 30/06/2009. Os índices de retorno de cada visitante foram os 

seguintes: 

 

Retorno no Período Rede Social Portal Tradicional 

Retornou 1 vez 86,41% 72,99% 

Retornou 2 vezes 6,31% 12,40% 

Retornou 3 vezes 1,87% 4,96% 

Tabela 4: Comparativo de Índice de Retorno para as 3 principais faixas observadas 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 20: Resultado de Loyalty na Rede Social 
Fonte: Google Analytics. Disponível em: http;//Google.com/analytics (obaoba). Acesso: 10/07/09 
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Figura 21: Resultado de Loyalty no Portal Tradicional 
Fonte: Google Analytics. Disponível em: http;//Google.com/analytics (obaoba). Acesso: 10/07/09 

 

5.2.4. Análise da Variável 3: Profundidade da Navegação 

 

A Análise de Stickness ou Profundidade da Navegação de uma determinada Visita é 

medida através da relação (Número de Páginas-Vistas)/(Número de Visitas) no 

período estudado. A Figura 22 e a Figura 23 apresentam os índices verificados no 

comportamento de navegação dos usuários que visitaram a Rede Social e o Portal 

Tradicional no período compreendido entre 01/03/2009 e 30/06/2009. Como o Web 

Analytics reporta os dados diariamente, também temos a evolução do índice diário 

do detalhamento. 

 

Constatamos uma relação ligeiramente melhor para a Rede Social (4.76 

páginas/visita) em comparação com o Portal Tradicional (4.49 páginas/visita) em 

uma série histórica de 15 dias (01/03 a 15/03). Quando extrapolamos esse estudo 

para uma amostra de 120 dias (01/03 a 30/06) não há alteração significativa do 

resultado, embora exista uma ligeira variação deste índice em determinados dias da 

semana. 
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Figura 22: Resultado de Stickness na Rede Social 
Fonte: Google Analytics. Disponível em: http;//Google.com/analytics (obaoba). Acesso: 10/07/09 

 

 

Figura 23: Resultado de Stickness no Portal Tradicional 
Fonte: Google Analytics. Disponível em: http;//Google.com/analytics (obaoba). Acesso: 10/07/09 
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5.2.5. Análise da Variável 4: Taxa de Clique (CTR) em Peças Publicitárias  

 

A análise da Click Through Rate (CTR) em peças publicitárias consiste em 

determinar o total de cliques obtidos em um determinado banner (display ad22) 

veiculado, sobre o total de impressões ou visualizações deste mesmo banner no 

período de sua veiculação. O CTR é uma medida universalmente aceita como índice 

de sucesso de uma campanha de display ad na internet, indicando qual percentual 

da audiência total impactada efetivamente interagiu com a determinada peça 

publicitária, embora este índice esteja sujeito a outras variáveis como: período de 

veiculação, relevância da campanha para o público-alvo e atratividade ou qualidade 

da peça publicitária. 

 

Veiculamos quatro campanhas de display ad em formato “Super Banner”23 

respeitando a configuração de lifetime igual a 124, totalizando mais de 1700 

impressões de cada banner. A campanha foi veiculada simultaneamente, com o 

mesmo formato visual, mas em quatro diferentes versões de relevância ou tema 

(Divulgação de um Show, de um Curso de Idiomas, de um Curso Pré-Vestibular e de 

uma Cerveja).e em dois canais distintos: o Tradicional e a Rede Social.  

                                                 
22

 Display Ad: anúncio publicitário em formato imagem, em geral animados e podendo conter som e outros 

recursos visuais (diferenciado dos anúncios texto, predominantes em buscadores e conhecidos  como links 
patrocinados) 
 
23

 Peça Publicitária tradicional para campanhas de internet, posicionada no topo ou cabeçalho das páginas dos 

portais ou websites, com dimensão padrão de 728x90 pixels 
 
24

 Lifetime igual a 1 (um): trata-se do tipo de configuração do software utilizada para gerenciamento da 
publicidade veiculada, de maneira que cada anúncio só seja apresentado uma única vez para cada internauta 
que visitar o website no qual a campanha publicitária estiver sendo veiculada. 
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Figura 24: Resultados Portal ObaOba / Painel OAS – Realmedia 
fontE: Google Analytics. Disponível em: http;//Google.com/analytics (obaoba). Acesso: 10/07/09 

 

A CTR para cada uma das quatro versões de banners foi muito parecida tanto no 

canal convencional quanto na Rede Social. Portanto a mesma peça publicitária de 

uma determinada campanha não apresentou variação significativa de CTR entre um 

canal e outro.  

 

Campanha Formato Canal Impressões Cliques CTR 

Evento Super Banner Tradicional 1750 11 0,63% 

Evento Super Banner Rede Social 1817 9 0,51% 

Pré-Vestibular Super Banner Tradicional 1806 2 0,11% 

Pré-Vestibular Super Banner Rede Social 1727 7 0,14% 

Idioma Super Banner Tradicional 1810 8 0,44% 

Idioma Super Banner Rede Social 1763 4 0,23% 

Cerveja Super Banner Tradicional 2000 22 1,10% 

Cerveja Super Banner Rede Social 2000 24 1,20% 

Tabela 5: Comparação de CTR por Campanha 
Fonte: OAS – Realmedia. Período observado de 7 dias (29/06 a 05/07/2009) com 
veiculação simultânea das campanhas.  
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A tabela acima ilustra detalhadamente o resultado da pesquisa separada por tipo de 

campanha veiculada. As quatro diferentes campanhas foram veiculadas 

simultaneamente em um intervalo de sete dias corridos, todas atingindo um total 

compreendido entre 1700 e 2000 impressões25 apresentadas uma única vez para 

cada usuário, sujeito portanto à interação com a campanha apresentada.  

 

Importante observar que a variância significativa do CTR verificada entre as quatro 

diferentes campanhas veiculadas, independentemente do canal em que a peça foi 

veiculada, pode ser explicada pela diferença de temas das próprias campanhas e 

pela diferença de criatividade e interatividade das peças publicitárias em si, 

desenvolvidas para cada campanha (Figura 25 a Figura 28). 

 

A fim de evitarmos qualquer desvio de interpretação nesse sentido, cuidamos para 

que as diferentes campanhas, com diferentes temas ou relevâncias, bem como as 

peças publicitárias distintas na sua criatividade e poder de interação, fossem 

observadas simultaneamente, em períodos de tempo iguais e veiculadas 

concomitantemente na Rede Social e no Portal Tradicional. 

 

 

Figura 25: Print do Banner da Campanha: “Evento - Show de Música Eletrônica” 
Fonte: OAS/Realmedia 

 

 

Figura 26: Print do Banner da Campanha: “Curso Pré-Vestibular” 
Fonte: OAS/Realmedia 

 

                                                 
25

 Impressões é a denominação dada à efetiva apresentação de uma peça publicitária adaptada à internet na tela 
do computador do usuário, de maneira que ela possa ser devidamente visualizada pelos internautas do website 

na qual a publicidade está sendo veiculada. 
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Figura 27: Print do Banner da Campanha: “Escola de Idiomas” 
Fonte: OAS/Realmedia 

 

 

Figura 28: Print do Banner da Campanha: “Cerveja” 
Fonte: OAs/Realmedia 

 

Para tornarmos essa pesquisa mais robusta, complementamos o estudo do impacto 

de uma Rede Social Virtual sobre o CTR de peças publicitárias através de um teste 

efetuado sobre outros Portais de Internet igualmente providos de ambiente 

colaborativo em forma de Rede Social.  

 

Procedemos a mesma pesquisa sobre os seguintes Portais Verticais: 

www.cybercook.com.br (focado em conteúdo de culinária em geral); 

www.cyberdiet.com.br (focado em dicas de nutrição e programa de emagrecimento); 

www.vilamulher.com.br (focado em conteúdo diverso de interesse do público 

feminino).  

 

Vamos chamar os testes efetuados nesses três portais como “Teste 2” (o “Teste 1” 

deve ser entendido como aquele apresentado acima, efetuado no Portal primário de 

nosso estudo). Os resultados de CTR em banners veiculados nesses três portais 

podem ser verificados na figura a seguir. 
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Figura 29: Portal Cyber Cook   
Fonte: Portal Cyber Cook. Disponível em http://www.cybercook.com.br. Acessado em: 25/09/2009 
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Figura 30: Portal Cyber Diet (www.cyberdiet.com.br)  
Fonte: Portal Cyber Diet. Disponível em http://www.cyberdiet.com.br. Acessado em: 25/09/2009 

 

 

 

 

 

http://www.cyberdiet.com.br/
http://www.cyberdiet.com.br/
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Figura 31: Portal Vila Mulher  
Fonte: Portal Vila Mulher. Disponível em http://www.vilamulher.com.br. Acessado em: 25/09/09 

 

 

 

 

http://www.vilamulher.com.br/


87 
 

 

 

Figura 32: Resultados Portais E-Media 
Fonte: Painel OAS – Realmedia 

 

A figura acima apresenta os resultados da veiculação obtidos a partir do relatório 

gerado pelo Adserver26 utilizado no teste. Para uma melhor compreensão dos dados 

obtidos, apresentamos uma compilação dos dados na figura a seguir. 

 

 

Figura 33: Análise de CTR no Teste 2  
Fonte: Elaboração Própria 

                                                 
26

 Ad Server é uma plataforma tecnológica que se encarrega de apresentar anúncios publicitários dentro de 
websites. Empresas especializadas neste serviço disponibilizam um software para websites e anunciantes 

gerenciarem suas campanhas, controlarem os resultados das campanhas a partir diversos índices 
disponibilizados pelo software a partir dos dados coletados em cada campanha, permitindo a análise da evolução 

das campanhas conforme os termos contratados. 
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Para termos uma avaliação precisa dos resultados globais obtidos com a pesquisa 

de CTR em peças publicitárias veiculadas em todos os portais avaliados, 

apresentamos abaixo a consolidação dos resultados: 

 

 

Figura 34: Análise de CTR Consolidada (Teste 1 e Teste 2)  
Fonte: Elaboração Própria 

 

Apesar da aparente vantagem do CTR obtido nas Redes Sociais sobre o CTR obtido 

nos ambientes tradicionais dos Portais, verificamos que essa diferença é pequena, e 

igualmente apertada quando contabilizamos o total de testes em que o resultado do 

CTR foi superior na Rede Social (em sete testes, quatro indicaram melhor 

aproveitamento para anúncios veiculados na Rede Social). Portanto, embora não 

exista uma persistência sistemática de resultados favoráveis à Rede Social ao longo 

de todos os testes efetuados, eles são ligeiramente favoráveis à Rede Social. 

 

Se restringíssemos os resultados da pesquisa apenas ao estudo efetuado no Portal 

ObaOba, o índice de CTR nas Redes Sociais teria uma vantagem ainda menor 

sobre o CTR obtido no Portal Tradicional e, sob o total de testes efetuados, não se 

verifica persistência dos resultados (dois são favoráveis à Rede Social e dois 

favoráveis ao Portal Tradicional), vejamos: 
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Figura 35: Análise de CTR no Teste 1  
Fonte: Elaboração Própria 

 

5.3. Impacto dos Resultados sobre o CLV 

 

O Customer Lifetime Value traz uma abordagem mercadológica em sua essência, 

pois ele representa exatamente o valor monetário do cliente no tempo e portanto 

auxilia em determinar qual o custo aceitável para se adquirir um novo cliente através 

de ações de marketing da companhia. Mas seu cálculo depende da natureza das 

relações estabelecidas entre empresa e clientes, as quais podem ser divididas  em 

duas categorias:  

 

a) nas situações em que existe um contrato estabelecido e prevê uma 

preocupação com o cliente no longo-prazo no sentido de retê-lo aos serviços 

oferecidos; 

 

b) onde não existe um contrato que determina a relação entre as partes e esta 

relação é pontual, como na compra de algum bem que pode ou não se repetir 

no futuro com a mesma empresa na qual temos situações em que existe 

migração de clientes.  

 

A partir desse cenário, verificamos que o cálculo do CLV baseia-se 

fundamentalmente em três variáveis: 

 

Variável 1: Taxa de Retenção de Clientes, ou, seu oposto, a Churn Rate (oposto da 

taxa de retenção, a Churn Rate é o índice de abandono de clientes em um 

determinado período de tempo. Portanto 1 – Churn Rate = Taxa de Retenção). Em 



90 
 

 

geral, os modelos para cálculo do CLV consideram a Churn Rate constante ao longo 

do ciclo de vida na relação cliente-empresa.  

 

Variável 2: Lucros Futuros (obtidos ao longo da vida útil do cliente junto à empresa). 

De acordo com Gupta e Lehmann (2006), os lucros futuros derivam de uma 

infinidade de fontes, tais como o crescimento de ganhos a partir de produtos 

relacionados, economia de gastos e efeitos boca a boca.  

 

Variável 3: Taxa de Desconto (é uma função do custo do capital da companhia e 

pode variar de empresa para empresa, dependendo do seu porte, da sua estrutura 

de débitos e do risco do negócio em que ela está envolvida). Brealey e Myers (2002) 

sugerem em seu trabalho Principles of Corporate Finance (7ª edição) que em geral 

essa taxa de desconto concentra-se entre 8 e 16%. 

 

Portanto temos o cálculo do CLV podendo ser resumido na seguinte equação: 

 

onde: 

m = margem de lucro de um cliente por um período de tempo 

r = taxa de retenção 

i = taxa de desconto 

 

À luz das variáveis apresentadas, vamos relacioná-las aos resultados obtidos no 

presente estudo a fim de obtermos uma análise conclusiva sobre o impacto da Rede 

Social sobre o CLV. Para fins de conclusão, vamos tomar a taxa de desconto 

constante, em qualquer patamar dentro do intervalo de 8 a 16%, portanto não 

impactando no resultado final verificado sob as duas outras variáveis estudadas. 

 

5.3.1. Índice de Retenção 

 

Quando estamos avaliando a taxa de abandono de serviços com base e um vínculo 

contratual, o cálculo clássico da Churn Rate ou Customer Turnover Rate proporciona 
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uma avaliação satisfatória de como a empresa está retendo seus clientes ao longo 

do tempo. Essa taxa indica qual o índice de perda de clientes ao longo do tempo 

sobre a base média de clientes existente neste mesmo intervalo de tempo. 

Simplificadamente podemos entendê-la como a Taxa de Abandono de abandono, 

cujo índice inverso nos fornece a informação sobre o grau de retenção de clientes. 

 

R  = 1 – TA 

 

Onde: 

R: Taxa de Retenção 

TA: Taxa de Abandono (Churn Rate) 

 

No exemplo abaixo podemos ter um exemplo ilustrativo do cálculo deste índice, no 

qual dividimos o total de abandonos no período pelo total da base de clientes 

existente atualizada com as entradas de novos clientes no mesmo período. Ao longo 

de um período de tempo prolongado podemos efetuar o mesmo cálculo com base no 

total de abandonos sobre a base média de clientes. 

  

 

Figura 36: Exemplo de Cálculo de Churn Rate 
Fonte: Elaboração Própria 

 

No entanto, a abordagem deste estudo é um pouco diferente do simples cálculo 

apresentado acima. Isso porque não se trata de uma relação contratual estabelecida 

por um período de tempo determinado, mas de visitas eventuais a um conteúdo 

delimitado pelo domínio virtual em análise. Sendo assim, pesquisamos o índice de 

lealdade do internauta para com aquele conteúdo ou Portal, a partir de dados 

obtidos com o auxílio do Web Analytics já apresentado anteriormente.   
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E para ganharmos mais consistência na análise do Índice de Retenção, 

complementamos a pesquisa com a obtenção de dados relativos ao Stickness da 

navegação do usuário, ou o que podemos chamar de profundidade dessa 

navegação, a partir da quantidade de páginas navegadas por visita ao Portal e Rede 

Social estudados. Isso reforça nosso entendimento sobre o nível de envolvimento do 

usuário para com o conteúdo ou plataforma on line visitados. 

 

O que observamos com os dados obtidos e apresentados detalhadamente nos itens 

5.2.3. e 5.2.4. foi uma correlação praticamente nula entre a Rede Social e o índice 

de Lealdade ou de Profundidade da Navegação. Em ambas as análises, não 

constatamos aumento significativo da lealdade do usuário (medida pelo número de 

visitas recorrentes à Rede Social em um determinado período de tempo) e da 

profundidade da navegação (medida pelo número de páginas vistas em cada visita 

no mesmo período de tempo).  

 

Sendo assim, nenhum impacto significativo foi proporcionado pelo conteúdo 

colaborativo, sob a forma de uma Rede Social Virtual, no Índice de Lealdade medido 

pelo Web Analytics, o que equivale dizer  que uma Rede Social Virtual não 

apresenta Índice de Retenção superior ao de um Portal Tradicional. 

 

5.3.2. Lucro Futuro 

 

Já explicamos que a variável “Lucro Futuro” é particularmente complexa no cálculo 

do CLV, pois ela é composta por diversos fatores como margens praticadas, ou a 

capacidade de economia de custos operacionais. O controle sobre os custos pode 

não estar diretamente associado à Rede Social em si, sendo uma variável sensível à 

gestão da empresa sob seus diversos aspectos e, portanto, para fins de análise, 

vamos considerar o controle de custos e despesas constante. Enfocaremos neste 

estudo a capacidade do Portal em praticar margens superiores sobre o preço para 

veiculação publicitária dentro de ambientes colaborativos ou de Rede Social, 

respeitando-se o escopo original de estudarmos impacto no CLV a partir da receita 

obtida com veiculação publicitária em ambientes colaborativos.  
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Diante dos resultados obtidos com a pesquisa sobre o CTR das peças publicitárias 

veiculadas em Portais Tradicionais e Redes Sociais, procedemos a uma 

investigação no mercado de mídia digital, procurando referências consistentes sobre 

os preços praticados para veiculação de anúncios objetivando confirmarmos que as 

Redes Sociais não favorecem resultados de CTR suficientemente superiores a ponto 

de sustentar a prática de margens de lucro maiores em anúncios veiculados neste 

tipo de ambiente. Como seria esperado pelo nosso estudo, não haveria argumento 

comercial consistente que justificasse preços superiores para anúncios veiculados 

em Redes Sociais em comparação a anúncios veiculados nos Portais Tradicionais.  

 

Antes de apresentarmos as constatações verificadas nas Tabelas Comerciais dos 

principais Portais de Internet, vale esclarecer que a forma de comercialização de 

anúncios na Internet é feita através da unidade de CPM (Custo Por Mil) que consiste 

na precificação com base em cada Mil visualizações (ou impressões, como é 

denominado um banner devidamente apresentado ao internauta) de um banner. 

 

Na Tabela abaixo apresentamos um resumo do levantamento efetuado junto às 

Tabelas Comerciais dos principais Portais de Internet nacionais (em anexo 

apresentamos todas as tabelas oficiais de cada Portal pesquisado na íntegra). Como 

critério de escolha dos Portais analisados, selecionamos os três de maior audiência, 

conforme dados do IBOPE/NetRatings. 

 

Portal Seção Formato Preço CPM 

Cybercook Tradicional 728x90 pixels R$45 

Cybercook Rede Social / Colaborativo 728x90 pixels R$45 

Guia ObaOba Tradicional 728x90 pixels R$60 

Guia ObaOba Rede Social / Colaborativo 728x90 pixels R$60 

Guia da Semana Tradicional 728x90 pixels R$60 

Guia da Semana Rede Social / Colaborativo 728x90 pixels R$60 

IG Tradicional 728x90 pixels R$70 

IG Rede Social / Colaborativo 728x90 pixels Não há distinção  

MSN Tradicional 300x250 pixels R$18,50 

MSN Rede Social / Colaborativo 300x250 R$12,90 

Terra Tradicional 728x90 pixels R$100 

Terra Rede Social / Colaborativo 728x90 pixels R$100 
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(Continua)    

Portal Seção Formato Preço CPM 

UOL Tradicional 728x90 pixels R$11,50 

UOL Rede Social / Colaborativo 728x90 pixels Não há distinção 

Tabela 6: Tabela Consolidada de Preços para Veiculação Publicitárias na Internet 
Fonte: Departamento Comercial dos Portais entrevistados no período de 21/09/2009 a 10/10/2009 

 

Os dados apresentados na Tabela acima sustentam a conclusão de que não existe 

diferenciação de preço entre uma peça publicitária veiculada dentro ou fora de uma 

ambiente colaborativo como a Rede Social na Internet. Importante ainda esclarecer 

que os Portais IG e UOL não possuem identificados em suas Tabelas de Preço um 

item específico que indique o preço de veiculação dentro de ambiente colaborativo.  

 

Portanto nesses dois casos a precificação refere-se apenas aos formatos 

disponíveis, independente do canal pelo qual é veiculado. Nos demais Portais, ainda 

que a precificação seja a mesma, a Tabela identifica distintamente formatos dentro e 

fora de ambientes colaborativos ou Rede Sociais. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Não existem evidências suficientes para afirmarmos que a Rede Social 

implementada sobre um Portal Tradicional de Internet é efetivamente capaz de 

impactar favoravelmente o CLV da empresa por meio da receita de veiculação 

publicitária (diplay-ads em forma de banners).  

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar a veiculação publicitária como uma forma de 

geração de valor fundamentada na co-criação, capaz de impactar favoravelmente e 

significativamente o CLV de um portal de internet.  Para tanto, primeiramente 

desenvolvemos um raciocínio a partir das teorias relacionadas com o tema, 

especialmente os conceitos de co-criação de valor, fidelização de clientes, inovação, 

criatividade e competências-centrais.  

 

A metodologia de pesquisa utilizada foi a pesquisa-ação, uma vez que para atingir o 

objetivo proposto resolvemos analisar o comportamento dos usuários mediante a 

intervenção do pesquisador através de aplicação de uma Rede social no Portal 

utilizado para pesquisa. Determinamos assim que este trabalho estivesse baseado 

numa intervenção na empresa que produzisse transformações concretas e que 

gerasse conhecimento avançado fundamentado na ação e não apenas na reflexão.  

 

A modificação concreta pretendida, em resumo, é de um Portal que criava e 

publicava conteúdo de forma estritamente tradicional, a partir de um processo de 

dentro para fora e com pouca ou nenhuma permeabilidade, para um portal que 

criasse e apresentasse seu conteúdo de maneira inovadora, com um novo 

paradigma de relevância perante seu público-alvo.   

 

Com base nos princípios da pesquisa-ação, procedemos a um diagnóstico da 

empresa, e implementamos o plano de conteúdo colaborativo através de uma rede 

social aplicada. Então, a partir de um sistema Web Analytics os resultados da 

aplicação do processo de co-criação de valor foram observados.  

 

Os resultados quantitativos e qualitativos apresentados revelaram nenhuma 

interferência significativa da Rede Social sobre o comportamento do usuário no que 
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diz respeito ao seu grau de fidelização (e consequente taxa de retenção de clientes 

para o portal) e tampouco sobre a obtenção de margem de lucros superiores a partir 

da receita publicitária proveniente de anúncios veiculados no ambiente da Rede 

Social.  

 

Refletindo-se sobre os resultados empreendidos com esta pesquisa, recorremos 

novamente a Hunt (2009). A autora alerta que é comum nos depararmos com 

histórias sobre grandes bases de usuários ou clientes conseguidas através de 

investimentos quase nulos em plataformas colaborativas na esteira da Web 2.0, 

como as ferramentas de redes sociais como o Facebook, My Space, Twitter, entre 

outras. Mas quando se vai on line para obter o mesmo tipo de resultado, percebe-se 

que o caminho é muito mais difícil ou tortuoso: [...]“Apenas investir dinheiro em 

busca do pote de ouro nas comunidades on line é tão eficiente quanto  um executivo 

de terno e gravata tentando andar de skate”[...] 

 

Há então que se observar todas as variáveis que envolvem uma Rede Social Virtual 

para pretendermos obter qualquer tipo de resultados. Trata-se de uma dinâmica 

diferente de muitos meios de comunicação, através dos quais uma veiculação 

publicitária convencional se dá simplesmente a partir de um bom tema de campanha 

e de investimentos em produção e compra de espaço para veiculação. 

 

Verificamos que a veiculação publicitária em uma Rede Social Virtual, por si só, não 

assegura resultados superiores na veiculação publicitária e nem tampouco uma 

Rede Social Virtual assegura um vínculo e um engajamento mais forte no elo entre 

usuário e Portal de Internet.  

 

Portanto a implementação de uma Rede Social Virtual, constituída a partir de 

conteúdo colaborativo co-criado junto ao usuário participante, sobre um Portal 

tradicional de Internet não é capaz de proporcionar um diferencial suficiente para o 

Portal obter maior lealdade e engajamento de seus usuários. A partir disso, não é 

possível obter um melhor resultado das campanhas publicitárias e praticar um preço 

superior na veiculação dos anúncios que proporcionem uma margem de lucro 

superior por usuário e impactem positivamente o Customer Lifetime Value da 

empresa. 
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