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amA nova rede social do momento, 
ClubHouse, já existia desde 2020 nos 
Estados Unidos, mas se popularizou depois 
que Elon Musk usou a plataforma para en-
trevistar o CEO da Robinhood, Vlad Tenev. 
Essa rede ganhou destaque em pouco tem-
po, chegou com uma proposta bem dife-
rente de outras redes, sendo uma espécie 
de podcast ao vivo, com a possibilidade de 
interação e conversas entre várias pessoas 
e já foi adotada por diversas celebridades, 
artistas, influenciadores e grandes referên-
cias em assuntos pro²ssionais. Como o app 
±nciona com base nas conversas por voz, 
não sobrecarrega tanto o recebimento e 
consumo de dados, o que faz com que não 
trave tanto e não tenha tanto delay como 
em conversas por vídeo. São mais de 2 mi-
lhões de usuários ativos por semana. Existem 
pessoas até cobrando, de forma ilegal, pelo 
convite para entrar na rede social que se tor-
nou o aplicativo número 1 na Apple Store. É 
muito cedo para falarmos sobre estratégias 
certeiras e que ±ncionam bem, pois depende 
de experimentos e testes a longo prazo, que 
são baseados e delineados de acordo com o 
comportamento de consumo dos usuários, e 
como é uma rede nova, ainda estamos falan-
do de previsão de tendências para um ±turo 
próximo. Algumas observações importantes:

O medo de ¤car de fora
As pessoas estão passando muito tem-

po na rede (de 11 a 22 horas semanais). É 
claro que pelo fato de ser uma novidade, 
é compreensível, mas o que reforça isso 
é o senso de exclusividade, já que só é 
possível utilizar com o recebimento de um 

convite, e caso seu celular seja um iPho-
ne. Já que em outras redes só se fala de 
ClubHouse (inclusive Mark Zuckerberg, 
fundador do Facebook, faz parte de diver-
sos debates na rede) há uma certa urgên-
cia por parte de todos para conseguirem 
entrar também. Esse apelo de exclusivida-
de potencializa o fato de as pessoas terem 
medo de ficar de fora do que é atual.  

Networking fortalecido
Dois termos definem bem o ClubHouse 

neste momento: conteúdo colaborativo e 
a conexão. A rede é formada por pessoas, 
dentre elas grandes profissionais e celebri-
dades. Já pensou em estar na mesma sala 
de bate-papo que seu grande ídolo, ou 
alguém que você admira? No ClubHouse 
isso é possível e muito corriqueiro. As sa-
las têm moderadores que podem interagir 
o tempo todo, mas os ouvintes também 
podem pedir a palavra e falar com os de-
mais participantes.  

Quem não sabe, não
consegue fazer ao vivo
Quem não tem conteúdo relevante para 

compartilhar, não tem vez. É melhor ²carem 
como ouvintes. Aqueles criadores de conte-
údo amadores que se dizem pro²ssionais de 
ponta, e na prática só geram conteúdo de-
pois de uma longa pesquisa ou com a ajuda 
do time de criação de conteúdo, vão passar 
apuro caso queiram ser speaker, já que não 
podem terceirizar o conteúdo. Além disso, o 
conteúdo precisa ter muita qualidade, já que 
tem um nível alto de audiência, incluindo ce-
lebridades e grandes especialistas.  

Mercado&

Para as empresas, é um desa¤o
Enquanto para os usuários é uma excelente 

fonte de contatos relevantes, para as empresas 
é um grande desa²o gerar conteúdo e se posi-
cionar por lá. É preciso ter uma gestão muito 
bem feita para conseguir equilibrar a produ-
ção de conteúdo em áudio por colaboradores, 
já que a rede é feita por usuários e a humani-
zação é extrema. A Audi foi a primeira monta-
dora no Brasil a promover um debate na rede, 
que contou com colaboradores sendo media-
dores do bate-papo sobre carros elétricos.

Somente com o tempo passando, será 
possível acompanhar o comportamento de 
consumo de conteúdo dos usuários, para tra-
çar melhores estratégias, mas, por enquanto, 
o ClubHouse caiu no gosto dos internautas. g

ClubHouse: 
o que a nova rede social
nos diz até agora?
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e confi ra nossa 
apresentação
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(e vagas remanescentes do 2º ano)

WWW.ANGLOCASSIANORICARDO.COM.BR

Prova 11/09

CONCURSO DE


