


COM BILHÕES DE OBSERVADORES INTERCONECTADOS ON-LINE,
MERCADO E SOCIEDADE ESTÃO NUS E NÃO TÊM ONDE SE ESCONDER,
COMO MOSTRA REPORTAGEM HSM MANAGEMENT

oward Schultz escreveu este e-mail para
Jim Donald em fevereiro de 2007. A au-
tenticidade da comunicação foi confir-
mada pela Starbucks." Assim é apresen-
tado, no site oficial Starbucks Gossip, o

texto completo de uma mensagem que o presidente
enviou ao então CEO da companhia, Jim Donald, e
a um grupo de executivos, analisando a situação da
"experiência Starbucks": "Durante os últimos dez anos,
a fim de obter o crescimento, o desenvolvimento e a
escala necessários para passar de cerca de mil pontos
para mais de 13 mil, tivemos de tomar uma série de
decisões que 'diluíram' a experiência Starbucks e, de
certa forma, como muitos diriam, converteram nossa
marca em commodity. [...] Há quem afirme que nossos
pontos-de-venda são 'estéreis', que já não refletem
nossa paixão. [...] Todos participamos dessas decisões.
Assumo pessoalmente a responsabilidade, mas temos
de nos olhar no espelho e reconhecer que chegou o

momento de voltar a nossa essência e fazer as mudanças
exigidas pelo patrimônio, pela tradição e pela paixão
que compartilhamos em torno da verdadeira expe-
riência Starbucks". Na essência, eram pinceladas de
uma confissão de debilidade estratégica mais extensa,
de alguém que pouco depois reassumiria a condução
da empresa que tinha fundado.

Sem marca-d'água e à vista de todos, na internet.
De confidencial ou exclusivamente para circulação
interna, na mensagem não sobrou nada. Muito além
de sua elegância, o e-mail publicado on-line explicita
esses erros que a tradição empresarial sempre pro-
curou manter no silêncio mais profundo ou tornou
públicos apenas quando estavam asséptica e conve-
nientemente convertidos em uma guinada inovadora,
em uma revitalização do marketing ou na resposta a
novas necessidades do mercado. Quem quer que o
tenha divulgado abriu uma porta fechada até aquele
momento.



Pedra solta
A mesma porta foi aberta por David Neeleman,

fundador e então CEO da JetBlue. Nesse caso, porém,
ele tentava aproveitar os recursos on-line para se co-
municar com os usuários de sua companhia aérea e
mitigar o impacto negativo de uma tempestade de neve
que tinha colocado em xeque a prestação de serviços
da empresa.

Mais de mil aviões ficaram sem voar durante seis
dias. O que tinha começado justificadamente por causa
de um problema climático se converteu em crise pelos
erros do sistema interno de comunicação da JetBlue. O
pessoal nos aeroportos e nos aviões não conseguiu en-
trar em acordo em tempo com os gerentes corporativos
sobre como tratar os passageiros contrariados.

Neeleman respondeu com uma estratégia "multi-
plataforma" clássica. Admitiu a responsabilidade da
empresa e pediu desculpas por todos os meios con-
vencionais, enviou e-mails e cartas personalizadas aos

clientes, subiu ao YouTube um vídeo para comunicar a
nova "Declaração dos Direitos do Cliente", o qual mais
tarde foi incorporado ao site da empresa, e comunicou
as medidas corretivas e os avanços depois da crise em
seu blog, sob o título "Talk is cheap" (Falar é barato).
Uma campanha foi conduzida em paralelo à adminis-
tração de mais de 5 mil consultas dos meios tradicio-
nais e contatos de especialistas em relações públicas,
oferecendo-lhes sua assessoria. Isso ao mesmo tempo
que os passageiros enchiam o YouTube de vídeos nos
quais eram vistos abandonados nos aeroportos, criti-
cavam as comunicações da companhia e inundavam a
internet de "opinião pública".

Três meses depois, a comunidade on-line continuava
amplificando o incidente, revisando a reação da compa-
nhia diante da crise, sua conduta posterior, a aplicação
efetiva da Declaração dos Direitos do Cliente e deba-
tendo no blog Jet Blue Hostage (Refém daJetBlue). Sob
esse escrutínio constante, a atitude proativa da empresa,



correta para os tradicionais padrões da gestão de crises,
não conseguiu resgatar seu brilhante status.

No entanto, isso serviu para Steve Jobs, que, em se-
tembro de 2007, rapidamente usou o site da Apple para
acalmar os fiéis fãs da marca, furiosos porque a empresa
tinha reduzido o preço do iPhone a apenas dois meses
do lançamento, depois de eles terem passado horas na
fila para pagar US$ 600 e serem os primeiros a ter o
novo celular. A maioria aceitou suas desculpas on-line
quando ele admitiu que a redução tinha sido um erro
e garantiu descontos em suas próximas compras. Qual
foi a diferença? Talvez que sua resposta não tenha sido
uma seqüência perfeita de ações como as indicadas em
livros, mas algo mais parecido com a reação natural
de qualquer um dos milhões de usuários que vivem e
convivem na grande comunidade on-line.

Social como nunca, a internet possibilita que qual-
quer um que faça upload de fotos, arquivos de áudio ou
vídeos. Que qualquer um escreva o que quiser sobre
quem quer que seja, com ou sem motivo, com ou sem
intenção, sem mais informações do que as que já tem,
verdadeiras ou não, corroboradas ou não, 24 horas por
dia, sete dias por semana. Ninguém pede permissão,
todos presumem honestidade. Porque, se o mundo é
transparente assim, dependemos da vontade, da boa
intenção dos outros. Não é um fenômeno novo, é verda-
de, mas o que estamos vivendo é a ponta do iceberg. Um
processo que está começando a se soltar, cada vez mais
universalmente acessível, menos reservado ao mundo
dos já antigos "nerds", mais rápido e menos ingênuo
nos dedos da geração Net, que "nasceu" digital e, para
usar a descrição de Don Tapscott em seu novo livro,
Grown-up Digital (ed. McGraw-Hill), "cresceu" digital.
É que as ferramentas de produção e distribuição já se

democratizaram. Como estima a firma de consultoria
Gartner em um informe recente, 81% dos telefones mó-
veis terão câmera em 2010, o que eqüivale em número
absoluto a mais de l bilhão de telefones que poderão
captar o que acontece no mundo e subir à internet no
mesmo instante. Pode-se dizer, em relação aos meca-
nismos que promovem essa "tirania" da transparência,
que, "se uma imagem vale mais do que mil palavras,
um vídeo vale mais do que mil imagens".

Desnudamento necessário
Quem fala em transparência hoje em dia não se re-

fere estritamente à abertura da informação financeira
de empresas e mercados. "Um terço da população fez
uma crítica ou comentário on-line sobre algum fato ou
produto, e qualquer um deles pode ser lido por milhões
de pessoas", escreveu há pouco tempo Andy Sernovitz,
um veterano no marketing interativo, autor do livro Word
ofMouth Marketing (ed. Kaplan) e fundador da Word of
Mouth Association, a versão adaptada ao mundo dos
blogs, wikis e redes sociais da Association of Interactive
Marketing, que dirigiu nos alvores das ponto.com. Esse
comentário foi confirmado por uma pesquisa da Edel-
man, o Trust Barometer 2007, segundo a qual 52% dos
entrevistados em países desenvolvidos confiavam mais
na informação que obtinham das pessoas como eles, ou
seja, de seus pares, do que na que recebiam de qualquer
outro comunicador. Atribuíam à palavra de seus "iguais"
o mesmo grau de confiança dado à de seu médico.

No âmbito das fontes de informação habilitadas
pelas novas tecnologias, está o coração da nova era
da transparência. E se o boca-a-boca no mundo físico
sempre foi considerado uma das forças mais poderosas
do marketing porque corre como rastilho de pólvora,
na internet sua virulência e sua natureza epidêmica se
potencializam. Desde o já clássico YouTube até seus
clones especializados ou ligados a empresas, idéias,
organizações, pessoas públicas ou privadas. Ou graças
a serviços de telefonia por internet como o Skype, que
permitem gravar e compartilhar com o mundo qualquer
conversa, como não hesitou em fazer, por exemplo, uma
família que estava de férias na Grécia e havia perdido
os cartões de crédito para que todos ouvissem como
tinham "implorado" ao funcionário do banco emissor
(Washington Mutual) que cancelasse os cartões antigos
e lhes enviasse os novos. Ou os serviços que possibilitam
transmitir ao vivo da webcam (ustream.tv), do celular
ou de qualquer outra plataforma portátil de terceira
geração onde quer que se esteja (Livecast). Se a isso se
somam os sites de denúncia, os que acumulam filtros de
e-mail corporativos, os portais dos ativistas, os dos consu-
midores insatisfeitos -com ou sem causajusta- e o ainda
em desenvolvimento Wikileaks (a versão de protesto e



sem censura da Wikipedia), o poder da transparência
alcança todo o fazer humano. Nada mais é obsceno,
pelo menos no sentido que o teatro confere ao termo.
Entretanto, segundo a Harris Interactive, apenas uma
seleta minoria de empresas (aproximadamente 20%)
decidiu colocar em marcha um processo formal de
monitoramento do que se diz, escreve ou mostra sobre
elas no mundo da web. A maioria parece preferir o
estilo pavloviano: reage quando o estímulo -leia-se a
crise ou o desastre— se revela ostensivo.

Essas mudanças de comportamento, de tecnologia
e de escala estão destinadas a promover, sozinhas, um
mercado e uma sociedade ainda mais transparentes. O
Google Earth descobre nosso lugar na Terra e o coloca
à disposição de quem quiser vê-lo. O Twitter joga com a
pergunta mais elementar e talvez a mais indiscreta: "O
que você está fazendo?". Transparência e privacidade
parecem estar do mesmo lado da moeda. Mas, se é bom
saber, também é bom não saber tudo. Na verdade, a
proteção do privado é um princípio universal. Como
preservá-la em tal contexto?

Além dessa sensação de desnudamento nem tão invo-
luntária como necessária, há dois fatores fundamentais
a levar em conta para lidar com a nova ordem cristalina.
O primeiro: a chave não é arbitrar novos meios para
se manter protegido de olhares inquisidores; a verda-
deira solução continua sendo fazer as coisas como se
devem. É o que diz a sabedoria popular: sempre que
possível, melhor que aliviar a dor é curar a enfermidade.
O segundo fator é tão básico como o primeiro: não se
trata, de maneira alguma, de resignar-se estoicamente
ao acidente de ser descoberto. Ser transparente é, e
deve ser, uma escolha. A revista The Atlantic analisou a
forma como os diferentes governos dos Estados Uni-
dos lidaram com as informações relevantes. Em 1982,
Ronald Reagan tinha a seguinte filosofia: "Na dúvida,
melhor manter segredo". O presidente Bill Clinton,
que era a favor da manter tudo aberto, tinha começa-
do uma nova era ao dizer: "Diante da dúvida, melhor
liberar". Mas George W. Bush voltou ao secreto: em
2006, foram postos em segredo mais de 20 milhões

de documentos, seis vezes mais do que os 3,5 milhões
censurados por Clinton.

Gestão da reputação
Até há pouco tempo, ninguém no mundo dos negó-

cios, da política ou mesmo na vida privada precisava se
preocupar demais com o fato de um segredo, um aspecto
menos "brilhante" de sua trajetória ou desempenho, um
dado confidencial ou uma decisão estratégica saíssem à
luz contra sua vontade ou sem seu conhecimento. Eram
necessários um jornalista inquieto e um informante
disposto. Hoje, quando o diálogo em tempo real é que
manda, qualquer conteúdo é distribuído e se multiplica
graças aos meios sociais da web 2.0, sem censura nem
barreiras de entrada, sem demasiada atenção às eventuais
responsabilidades legais ou à necessidade de corroborar a
notícia ou de ouvir o outro lado. Voa pela rede. Estamos
prontos para a espiral da era da transparência? Diz a
lenda que em 2002 a modesta blogosfera não tinha
mais de 15 mil blogs. Em meados de 2008, a estimativa
de haver 70 milhões, sobre temas, setores, empresas,
enfim, variados grupos de interesse, parece conserva-
dora demais. Comenta-se que no Flickr há cerca de 500
milhões de fotos (em 2005 havia 5,5 milhões), e não
exclusivamente fotos turísticas ou sociais.

Essas "mídias" criadas pelos usuários, que se multipli-
cam a cada minuto, têm o poder de exaltar ou destruir
reputações em um instante. É conhecido o caso do
ciclista que, em 2004, revelou, em um site especializa-
do, que os cadeados para bicicleta Kryptonite podiam
ser abertos com uma simples caneta esferográfica. Em
poucas horas proliferaram na internet vídeos mostrando
como fazê-lo. As mídias tradicionais levantaram a histó-
ria alguns dias depois, mas nesse momento milhões de
pessoas tinham visto a versão on-line em algum dos blogs
em que aparecia. A Kryptonite demorou mais de uma
semana para responder e anunciou que substituiria os
cadeados defeituosos. Custo estimado? US$ 10 milhões,
quase a metade dos lucros projetados para o ano.
. Todos os casos aqui descritos mostram que ninguém

pode ignorar uma força dessa magnitude. Como disse
Chris Anderson, editor da revista Wired e autor do best-
sellerA Cauda Longa (ed. Campus/Elsevier), a pirâmide
se inverteu. O poder passou das instituições de todo tipo
às pessoas. E essa transferência de poder, antes anali-
sada do ponto de vista do marketing ou da estratégia,
hoje vai além; transfere o controle da reputação. Clive
Thompson resumiu a questão em uma frase: "O Google
deixou de ser uma ferramenta de busca e passou a ser
um sistema de gestão da reputação".



m seu livro The Transparent Society (ed. Per-
seus Books), o astrônomo David Brin se
perguntava se a tecnologia nos obrigaria a
escolher entre privacidade e liberdade. Para
tentar encontrar uma resposta plausível,

optou por propor "uma história de duas cidades do
século 21 entre as quais teremos de escolher daqui a 10
ou 20 anos". Elas são bastante similares, descreveu Brin,
ambas com avanços tecnológicos assombrosos, sobretu-
do no campo das mídias eletrônicas. Os problemas da
humanidade estão sendo resolvidos gradualmente ali,
mesmo que a superpopulação, o meio ambiente e as
crises internacionais ainda preocupem. Outra coinci-
dência é que, nas duas, há pequenas câmeras em cada
poste de luz, em cada telhado, em cada semáforo. Mas,
em uma, toda informação captada pelas cameras é en-
viada à delegacia de polícia e, na outra, cada cidadão
pode ver as imagens de qualquer câmera, inclusive
das que estão na delegacia de polícia. Enquanto na



primeira apenas um grupo parece ter autoridade para
julgar a grande maioria "sob suspeita", na segunda,
todos podem julgar e ser julgados. Esta é a cidade mais
parecida com o mundo transparente em que estamos
vivendo, em que os espaços são cada vez mais públicos
e menos privados.

Escolha sem extremos
A história de Brin é útil para afastar as conclusões

dos extremos absolutos. Ambos os "bens" -privacida-
de e transparência- são valiosos, e tão velhos como o
mundo. Ambos merecem ser cuidados e valorizados,
pelas pessoas e pelas instituições, entre elas, as empre-
sas. Mas é preciso entender que, para ter um, é preciso
abrir mão de outro.

"Grande parte da irritação das pessoas em relação
às grandes instituições -empresas e também governos
e meios de comunicação- é que percebem que não
são ouvidas, que não há ninguém ali", analisou Shel

Israel, co-autor, com Robert Scoble, de Naked Conver-
sations (ed. John Wiley & Sons). E acrescentou: "Na
verdade, se houvesse interlocutores parecidos com seres
humanos comuns, como outros quaisquer, poderiam
gerar boa disposição e confiança". Os clientes dessas
instituições querem isso, mesmo que implique redução
de privacidade.

E os executivos das empresas também parecem
desejá-lo. Recentemente, o futurólogo Andrew Zolli
assinalou, em uma entrevista sobre a inovação e o fu-
turo da gestão: "Antes, para melhorar suas decisões
empresariais, os executivos procuravam a opinião de
outros executivos, de assessores e de consultores de
negócios. Hoje, querem ouvir especialistas de setores
não tradicionais, os criativos do mundo da arte e do
entretenimento; falam com demógrafos, psicólogos,
antropólogos, caçadores de tendências. E a conversa
é absolutamente diferente".

Em outras palavras, todas as partes finalmente en-
xergaram a necessidade e as possibilidades de mudar
a estratégia nessa área. Porque todos -clientes, consu-
midores, empresas, indivíduos— sabem que, quando
tudo está à vista, integridade, honestidade, confian-
ça e responsabilidade social não são valores da moda
nem meros atributos positivos no posicionamento da
marca, mas condições de sobrevivência tão necessárias
quanto a eficiência, a produtividade, a rentabilidade.
Como disse Don Tapscott há algum tempo em A Em-
presa Transparente (ed. Makron Books), "se alguém vai
estar nu, o bom estado físico não é suficiente, é preciso
estar radiante".

O livre fluxo de informações
e os blogueiros oficiais

Vale a pena observar como é essa cena e como se
preparam os atores para ela. E difícil encontrar uma
imagem melhor para a cena que a das empresas como
ilhas de hierarquia no mar de um mercado descentrali-
zado, metáfora de autoria de Ronald Coase, ganhador
do prêmio Nobel de Economia. À medida que cresce
em potencial, alcance e significado, a internet se con-
sagra como o mar da atual economia transparente. As
"praias" das empresas se tornam mais vulneráveis e as
ferramentas sociais características da web 2.0 se encar-
regam, como as ondas, de distribuir o poder -antes



concentrado nas alturas- em cada canto do território
corporativo, até alcançar todos os níveis da organiza-
ção. E tudo isso por obra e graça da tecnologia, que
sigilosamente supera em resultados qualquer iniciativa
orgânica de empowerment. Warren Bennis, Daniel Go-
leman e James O' 'Toole também confirmam, no livro
Transparency, que transparência tem tudo a ver com um
fluxo de informações livre dentro da empresa.

Se a comunicação externa e o marketing corpora-
tivo costumavam ser reservados a alguns personagens
especialmente escolhidos para cumprir o papel de ser
a "cara" da empresa, agora tudo isso cai por terra. É a
perda de privacidade, de controle. Mas isso não precisa
ser sinônimo de descontrole total. Já há uma nova gera-
ção de líderes com atitude diferente em relação à forma
de construir a narrativa corporativa. Eles se mostram
mais abertos e espontâneos, menos apegados ao poder
solitário e secreto, mais distantes do paradigma do caris-
ma, dos dogmas ou (como disse Gary Hamel) da gestão
como tecnologia destinada a resolver os problemas de

eficiência e escala, típicos da Revolução Industrial e até
da economia dos faraós.

Há cada vez mais blogueiros oficiais. Muitas vezes são
funcionários, respeitados dentro e fora da organização,
que recebem permissão para blogar sem autorização
ou censura prévia do departamento jurídico ou da
agência de relações públicas. Ou então são CEOs como
Jonathan Schwartz, da Sun Microsystems, exemplo de
perfil dessa nova elite transparente, um dos primeiros
a participar regularmente de conversas on-line com
funcionários, sócios, acionistas e clientes.

Schwartz, aliás, tem um blog há anos. Segundo ele,
não para impressionar o público ou alimentar seu ego.
Ele está convencido de que assim consegue se comunicar
de maneira mais eficiente, pessoal e transparente com
seus funcionários do que enviando um e-mail. "Gostaria
que os funcionários compreendessem por que nós, diri-
gentes da Sun, pensamos como pensamos, dizemos o que
dizemos. Devemos aproveitar a cultura das redes."

Decidido a promover essa prática entre os funcio-
nários, o CEO da Sun acredita que assim conseguirá
um nível de transparência pouco visto antes. "A trans-
parência é um excelente mecanismo para apressar a
mudança; convida a avançar mais rápido, alimenta a
responsabilidade e fomenta o diálogo entre as diferentes
comunidades vinculadas." Mesmo que nem todo mundo
-"a velha guarda", como chama- se sinta à vontade com
essa dinâmica, para Schwartz, "a transparência ajuda a
dissolver as barreiras entre a Sun e o mercado".

Espaço de "revisão constante"
Mesmo que nem todos participem, nesse mercado

transparente os clientes são co-criadores, que produ-
zem, experimentam e, a partir de suas comunidades,



"perfilam" novos estilos aos quais outros, mediados
pela rede social, vão se somar. E, por isso, o primeiro
passo para relacionar-se bem com eles é lidar bem com
as reclamações e resolvê-las rapidamente, enquanto o
segundo passo é multiplicar as ferramentas para que
os comentários positivos continuem sendo replicados
-os testemunhos dos clientes satisfeitos devem aparecer
não só no site da empresa, como também nos múltiplos
portais especializados. E, para tornar a transparência
um verdadeiro exercício de aprendizado, é possível ir
além da antediluviana caixinha de sugestões e convidar

clientes, não-clientes, funcionários e fornecedores a
participar de um espaço de "revisão constante", entre-
gando-lhes uma câmera portátil ou outra plataforma
móvel, por exemplo, para que registrem as experiências,
fracassadas ou não, que podem ser melhoradas. Seria
possível até aproveitar os fãs-clubes espontâneos nas-
cidos nas comunidades virtuais, incorporando-os com
espaço e ações próprias na estratégia de marketing.

Saber aproveitar as ferramentas da transparência para
monitorar as percepções dos clientes não implica revisar
constantemente centenas de milhares de blogs. Basta se
concentrar nos que são "centros de influência", ou seja,

pacientes, se ainda admitem alguns erros e se ainda
estão dispostos a cooperar de maneira proativa ou sim-
plesmente fornecendo algum feedback, é porque res-
tam algumas barreiras reais ou virtuais que fazem com
que nem todos saibam dessa profusão de informações
multidirecionais disponíveis. Não falta muito para que
fiquem indiferentes aos retardatários, e mesmo a alguns
arrogantes dominadores, até torná-los decididamente
irrelevantes. •

A reportagem é de Graciela González Biondo, diretora-editorial da
Gestión, revista-irmã de HSM Management na Argentina.

os que reúnem pessoas com perfil semelhante ao dos
clientes da empresa. Por exemplo, um hotel poderia se
concentrar nos comentários postados na Expedia ou no
TripAdvisor, site que reúne mais de 20 milhões de visitan-
tes por mês, registra opiniões e comentários sobre mais
de 20 mil cidades e 180 mil hotéis e inclui um álbum
de cerca de 550 mil fotos carregadas por hóspedes que
mostram sua experiência em 40 mil deles.

Respeitando os princípios de honestidade, transpa-
rência absoluta e interesse genuíno que regem -ou assim
se presume- a conduta nos meios sociais, é possível
recorrer a eles não só para revelar opiniões ou resolver
queixas e reclamações, mas também para construir a
reputação. Isso sem incorrer no erro cometido pelo
Wal-Mart, com a colaboração da firma de consultoria
Edelman, ao inventar um "flog" (fakeblog, ou blog falso)
chamado Wal-Marting Across America, que se apre-
sentava como o diálogo entre uma dupla de clientes,
que viajava em um trailer, sobre suas experiências em



H
á mais de oito décadas, a revista Time
repete anualmente o ritual: escolhe "as
pessoas que tiveram mais impacto nas
notícias e em nossas vidas, para o bem ou
para o mal", durante o ano. No final de

2006, "você" foi o escolhido. Ou seja, cada indivíduo,
qualquer indivíduo. Um espelho na capa da publicação
convidava os leitores a contemplar o próprio reflexo. A
decisão dos editores da Time enfatizava o aumento de
conteúdo gerado pelos usuários da internet em blogs,
sites como YouTube e redes sociais como MySpace ou
Facebook. E concluía que eram os indivíduos, e não
os grandes meios de comunicação de massa tradicio-
nais, que tinham modificado a política, o comércio, a
arte e até a forma de perceber o mundo. Desde aquela
edição da Time, a produção amadora de conteúdo e o
intercâmbio de dados pessoais na web continuaram
crescendo. O fenômeno também repercutiu no esti-
lo de comunicação de muitas empresas que, além de

manter seus porta-vozes autorizados, instaram seus
funcionários a despejar suas experiências profissionais
em blogs. Assim, a face pública de muitas empresas
-da Microsoft à Southwest Airlines- está sendo escul-
pida pelas opiniões de seus funcionários "blogueiros",
que parecem não ter pudores na hora de revelar o que
acontece intramuros.

Mas, em meio ao entusiasmo e à euforia, é difícil
perceber eventuais riscos: o que acontece quando
milhares de pessoas tomam conhecimento de segredos
que alguém só queria compartilhar com seus amigos
on-line? Ou quando se decide contratar um funcio-
nário exclusivamente a partir de dados extraídos de
diferentes sites? Em entrevista exclusiva a HSM Mana-
gement, o especialista Daniel Solove reflete sobre as
conseqüências da crescente difusão de informação na
rede -desde falsos rumores até o intercâmbio de dados
pessoais- e adverte sobre as potenciais repercussões
indesejadas.



A ERA DA TRANSPARÊNCIA PROMETE GRANDES VANTAGENS PARA AS
EMPRESAS QUE CAPITALIZAM A INFORMAÇÃO DISPONÍVEL ON-LINE EM
SUAS ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS. MAS POR TRÁS DESSE HORIZONTE DE
OPORTUNIDADES GERMINAM AMEAÇAS PARA UM BEM TÃO INTANGÍVEL
QUANTO PRECIOSO: A PRIVACIDADE. É O ALERTA DO ESPECIALISTA
DANIEL SOLOVE, NESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA

A "geração Google", como o sr. chama os jovens
cuja principal fonte de conhecimento é a internet,
não parece ter muitos preconceitos para expor a
vida on-line. Por acaso sua privacidade lhes é menos
importante do que era para seus pais?

Os integrantes dessa geração se importam com a
privacidade, mas com um matiz diferente. Como sabem
que é difícil esconder completamente sua informação
pessoal, o que os preocupa é como esses dados podem
ser obtidos. Querem ter controle sobre sua informa-
ção, a segurança é importante. Mesmo que gostem de
compartilhá-la com amigos, não querem que esteja à
disposição de seus empregadores ou do governo.

Acredito que, com o tempo, se arrependerão de
terem colocado tantos dados pessoais na rede. Quando
forem pais, vão ajudar os filhos a carregar fotos na in-
ternet nas quais são vistos embriagados ou nus, ou vão
tentar impedi-los? Penso que serão muito cuidadosos
e protegerão seus filhos.



O que acontece com as empresas? Acostumaram-se
a ver seus acertos e erros sendo mostrados primeiro
on-line e dali irem para a mídia em geral?

Absolutamente. Mas, assim como a informação pessoal
on-line se torna problemática, a informação sobre as em-
presas traz alguns benefícios acoplados. Em vez de rebatê-
los, ouvem e respondem. Algumas têm funcionários que
lêem os blogs nos quais são divulgadas reclamações sobre
seus serviços e respondem a cada comentário. Por essa
via, as empresas descobrem o que sentem seus clientes,
se comunicam com eles e melhoram o serviço.

Como as empresas transformam a análise de
informações on-line de clientes e compradores
potenciais? Há algum problema de privacidade
relacionado com as ferramentas tecnológicas que
impulsionam os usuários e navegantes de sites e
redes sociais a revelar detalhes pessoais, preferên-
cias e comportamentos?

Cada vez com mais freqüência, as empresas analisam
os dados pessoais disponíveis on-line para conhecer me-
lhor o comportamento dos consumidores. Utilizam essa
informação no marketing e na venda de seus produtos
e serviços, para ajustá-los a suas preferências. Alguns
usos da informação são benignos, mas com freqüência
têm efeitos colaterais adversos. Armazenar informação
sensível sobre as pessoas aumenta os riscos de que seja
filtrada ou consultada por alguém que não deveria ter
acesso a ela e, assim, cresce a vulnerabilidade ao dano
e à exposição indevida. Por exemplo, no caso de se fil-
trarem códigos financeiros ou números de documentos
de identidade, os danos poderiam ir desde a fraude
até o roubo de identidade. Se, por sua vez, alguém

não autorizado tivesse acesso a informação sobre as
páginas da web consultadas por uma pessoa ou sobre
seus hobbies e compras recentes, dependendo do teor,
o sujeito em questão poderia sair prejudicado, sentir-se
envergonhado ou emocionalmente afetado.

Outro problema é que a informação pessoal adquire
vida própria e é utilizada em diferentes contextos e
com outras finalidades do que as declaradas quando
foi coletada. Por exemplo, a decisão de contratar um
funcionário ou outorgar um crédito pode ser tomada a
partir da informação pessoal obtida de fontes on-line sem
a participação dos indivíduos afetados, ou seja, sem que
tenham a possibilidade de corrigi-la ou refutá-la caso se
chegue a julgamentos incorretos a partir dela.

Até que ponto os usuários on-line estão conscientes
das conseqüências de colocar informação pessoal
em blogs e posts?

Não creio que estejam conscientes. Os blogs e as
redes sociais são relativamente novos. Os pais não têm
experiência prévia que lhes sirva para orientar seus
filhos, nem mesmo os professores têm. Os adolescentes
que usam essas tecnologias nem sequer pensam nas
conseqüências, tampouco tiveram problemas pessoais
ou profissionais devido a isso.

De que forma os rumores on-line incidem sobre a
reputação das empresas?

Certas vezes, os rumores são úteis; em outras, preju-
dicam. Se a empresa tem produtos e serviços excelentes
e alguns "blogueiros" difundem bons comentários sobre
eles, é provável que se tornem populares da noite para
o dia. Mas também circulam rumores espúrios. Há
algum tempo, por exemplo, correram falsas notícias de
que o estilista Tommy Hilfiger era racista e de que o
desodorizador Febreze causava a morte de animais de
estimação. Esses rumores se expandiram rapidamente
e foram muito difíceis de combater.

É possível deter os falsos rumores antes de se
tornarem uma epidemia? As empresas poderiam
contra-atacar com a difusão de informações corre-
tivas on e off-line?

Difundir informação corretiva pode ser útil, mas
muitos estudos demonstram que as pessoas se inclinam
a continuar acreditando nos falsos rumores, ainda que
tenham sido retificados. Além disso, o falso rumor cos-
tuma ser muito mais interessante do que a verdade, e o
interessante se difunde mais rápida e amplamente na
internet. De modo que não há garantia de que a versão
correta atraia a mesma atenção do que a captada pela
má informação. O melhor que podem fazer as empresas
e os indivíduos é monitorar o que se diz sobre eles e



atualizar rapidamente. Quanto antes os rumores forem
abordados, maiores as possibilidades de que não se
disseminem viralmente pela internet.

A interação maior entre usuários e membros de co-
munidades on-line obriga as empresas a ser mais
transparentes. Que efeito isso terá no comporta-
mento cotidiano das corporações?

Algumas empresas, quando tomam decisões, levam
em conta a ética além da eficiência. Entretanto, há mui-
tos aspectos que precisam ser melhorados. Em relação
à privacidade, não está muito claro o que é ético. Em
minha experiência, boa parte dos executivos, assim
como dos políticos, juizes e legisladores, não entende
cabalmente o que é a privacidade, nem investe parte
de seu tempo em refletir sobre o tema. Por exemplo, se
os CEOs devem prestar atenção aos lucros, porque essa
é a natureza do negócio, como vão se comprometer a
proteger a privacidade? A auto-regulamentação não é
suficiente para isso. Precisamos de medidas legais.

O sr. pode explicar esse ponto de vista limitado dos
executivos e políticos sobre privacidade?

Não há um só ponto de vista, mas costuma predomi-
nar uma concepção unitária e reducionista. É comum
que se equipare privacidade com alguma forma de segre-
do e, conseqüentemente, que se considere que, ao evitar
revelar a informação, protege-se a privacidade. Mas há
outras dimensões e problemas relacionados, como as
violações da privacidade resultantes da combinação
de dados de fontes distintas; ou o controle ou monito-
ramento excessivo dos indivíduos; ou a acessibilidade
crescente, que coloca à disposição de uma audiência
cada vez mais ampla informações que de outro modo
seriam difíceis de encontrar; ou a exclusão, quando se
nega às pessoas conhecer ou ter acesso a informações
que outros têm sobre elas, entre outros aspectos.

Há práticas aceitáveis
nessa área?

As pessoas costumam confiar
informações pessoais em troca de

pequenos descontos ou vantagens,
sem saber que destino essa informação

terá. Divulgam seus dados sem conhecer as
conseqüências. E muitas vezes não acreditam,

ou não sabem, que podem se negar a revelar
certos dados -por exemplo, ao contratar o serviço

de telefonia ou de televisão a cabo.
Claro que existem instâncias nas quais as pessoas

aceitam de bom grado menos privacidade em troca
de benefícios. Mas, para poder avaliar se o intercâm-
bio é eqüitativo, devemos analisar de que maneira a
privacidade pode ficar comprometida, algo que não
é muito freqüente. Além disso, teríamos de ponderar
o valor da privacidade e saber como essa informação
poderia ser usada e resguardada no futuro. Por último,
deveríamos ter a possibilidade de escolher: se alguém
é enganado ou obrigado a aceitar a invasão, ou se tem
poucas alternativas significativas ou formas de negociar,
será difícil que haja um intercâmbio verdadeiramente
eqüitativo de informação por benefícios.

Também podem ser apresentadas falsas opções.
Muitas vezes, os governos sustentam que precisam vigiar
os dados por razões de segurança. Em muitos casos, a
segurança é possível sem invasão de privacidade, sim.
E preciso ter cuidado com as falsas dicotomias. Com
freqüência nos encontramos em situações nas quais
aceitamos a violação da privacidade, sem nos darmos
conta de que há outras opções que não exigem essa
intromissão.

O sr. diz que é preciso ponderar o valor da privaci-
dade antes de dar uma informação pessoal. Como
se estima o valor da privacidade?

O valor da privacidade depende do contexto. Graças
à privacidade, podemos manter conversas francas com
nossos médicos e advogados, entabular diálogos ou
comunicação sincera com outras pessoas e ter intimi-
dade no casamento, por exemplo. A privacidade tem
também um valor social. A sociedade é melhor graças
a ela, pelas seguintes razões: 1) faz com que as pessoas
se sintam mais livres e possam ser mais francas; 2) ajuda
a garantir que as interações sociais sejam civilizadas
e que não haja intromissões na vida dos demais. Como
as regras de etiqueta e cortesia, ela permite que se
viva em harmonia. A privacidade nos ajuda a manter
nosso espaço pessoal em um mundo superpovoado
e invasivo. •



O REQUISITO-CHAVE

EM ENTREVISTA EXCLUSIVA, DON TAPSCOTT, AUTOR DE WIKINOMICS,
AFIRMA QUE A CRESCENTE DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO CORPORATIVA,
TANTO EM BLOGS COMO EM REDES SOCIAIS E COMUNIDADES ON-LINE,
DEIXA EXPOSTA A INTIMIDADE DAS EMPRESAS. E EXPLICA QUE, EM
UM CONTEXTO DE MAIOR EXPOSIÇÃO, É OBRIGATÓRIO CONSTRUIR
A CONFIANÇA DE CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACIONISTAS

U
m invento tão pequeno quanto um relógio
mecânico foi suficiente para mudar tudo.
Ao ritmo de seus ponteiros, o trabalho foi
reorganizado. A pontualidade se tornou
virtude e obsessão. Vários séculos depois,

são as novas tecnologias da informação e das comunica-
ções que estão reconfigurando quase todos os âmbitos
dos afazeres sociais e individuais. Enquanto os mais
jovens as utilizam com total naturalidade, quem as viu
crescer e se multiplicar reflete sobre seu impacto.

"As empresas inteligentes estimulam os jovens a
criticar seus produtos, mesmo correndo o risco de que
os comentários sejam negativos, porque sabem que os
benefícios superam, e muito, as desvantagens poten-
ciais", garante, em entrevista exclusiva a HSM Manage-
ment, o especialista em tecnologia da informação Don
Tapscott, autor do best-seller Wikinomics - Como a Colabora-
ção em Massa Pode Mudar o seu Negócio. Os consumidores
que acreditam que uma empresa respeita seus pontos de
vista e os trata como colaboradores valiosos mostram-se
mais dispostos a aceitar suas falhas, porque estão seguros
de que serão corrigidas em modelos futuros.



Agrupados na geração Net -também chamada de
geração Y [veja HSM Management nº 70, página 52], os
adolescentes constituem uma das forças que impulsio-
nam a "transparência", fenômeno que está mudando
as regras do marketing, a comunicação, o trabalho e
até o desenvolvimento de produtos. Esse é o assunto
desenvolvido por Tapscott a seguir.

Em 2003, o sr. escreveu em seu livro A Empresa
Transparente: "Se é preciso estar nu, o bom estado
físico não é suficiente... é preciso estar radiante".
Essa afirmação ainda tem hoje o mesmo alcance
que tinha então?

Não, o alcance é ainda maior. Isso está cada vez
mais confirmado. Movemo-nos em um mundo ubíquo
e sempre on-line, com a internet de alta velocidade co-
nectando tudo. A informação está sempre disponível. E
possível escanear, em uma loja de eletrodomésticos, o
código de barras de um televisor com o telefone celular
e comparar o preço com os das lojas vizinhas e em sites
na hora, assim com verificar as condições de pagamento
do aparelho, o serviço pós-venda de cada fornecedor

O que o sr. entende por "transparência"? Em que
aspectos do negócio isso terá maior impacto?

A teoria da transparência é simples: é a crescente aces-
sibilidade à informação de uma empresa ou instituição por
parte dos grupos com interesses nela, sobre assuntos que
afetam esses interesses. A transparência vai além da mera
divulgação de informação financeira básica: as pessoas e
as organizações que interagem com as empresas estão ga-
nhando um acesso inédito a todos os tipos de dados sobre
o comportamento corporativo. Gostem ou não, queiram
cooperar ou não, as empresas enfrentam a exposição e o
escrutínio direto de diferentes grupos, cada um com suas
inquietudes, como, por exemplo, os acionistas, clientes e
agências reguladoras que tratam com a Kellogg's.

Os acionistas querem informação que os ajude a de-
cidir sobre comprar, reter ou vender ações da empresa.
Suas exigências de transparência têm a ver com as ven-



das, os custos, a compensação dos executivos, os planos
de fusões e aquisições. Os clientes, por sua vez, querem
informação sobre nutrição ou sobre os diversos produtos.
Os organismos de controle porão o foco nas condições
de higiene das fábricas, assim como no cumprimento das
normas de segurança no processo de produção. Todos
poderiam perguntar sobre a conduta ética de seus execu-
tivos, sua atitude diante do meio ambiente e sua política
com os fornecedores. Cada um desses grupos afeta as
atividades da Kellogg's ou é afetado por elas. Cada um
julga e responde, mas em função de objetivos diferentes.
Nenhum aspecto do negócio fica fora do alcance do
império da transparência. Até os funcionários compar-

Quais são os gatilhos dessa transparência?
Um é a difusão da tecnologia das comunicações.

A internet, em particular, é cada vez mais granular,
imediata e impossível de controlar, além de estar em
expansão constante. É a quintessência da transparên-
cia, da capacidade de armazenamento, da criatividade
e da inovação, da produtividade e da auto-organização.
Definitivamente, a internet é o desafio da tecnologia
às hierarquias tradicionais.

Outro dos impulsionadores é de natureza demográ-
fica e está relacionado à chamada geração Net: esses
jovens e crianças que percebem a internet como algo
imprescindível em sua vida cotidiana e se vinculam
a ela da mesma forma que seus pais o fizeram com a
televisão e seus avós com o rádio.

Por outro lado, caberia mencionar a ascensão a um
primeiro plano dos "trabalhadores do conhecimento" e
das redes de parceiros de negócios. Em ambos os casos,
a produtividade depende da abertura, da franqueza,
da confiança e da integridade com que são discutidos
os assuntos do negócio, além de uma liderança com
valores sólidos.

Também impulsionam a economia de mercado e a
globalização. O sucesso competitivo de empresas e países
agora depende do desempenho genuíno, real. Por fim,
mencionaria o padrão cívico cada vez mais alto. Cada
vez é mais difícil que um comportamento inapropriado,
em qualquer âmbito, passe inadvertido.

No início deste ano, o sr. incluiu a transparência na
lista de temas mais relacionados aos novos para-
digmas de colaboração. Por quê?

Como já disse, se é para andar nu, melhor exibir
uma forma física impecável. Refiro-me, com isso, aos
melhores produtos e serviços diferenciados ou aos pre-
ços mais baixos, o que for conveniente, e também a
valores que sejam correspondentes aos grupos-chave
de interesse para sua empresa. A integridade tem de
fazer parte de sua identidade, porque, do contrário,
não gerará confiança, condição sine qua non do novo
ambiente interconectado.

Na economia industrial, o combustível -carvão,
eletricidade, gasolina— era tão necessário quanto o
óleo para as máquinas funcionarem suavemente e sem
problemas. A economia atual depende do conhecimen-
to, da inteligência, da agilidade e das relações, dentro
e fora da empresa. O combustível é a informação e o
lubrificante, a confiança. A revolução nas tecnologias



da informação e das comunicações está no coração
dessas mudanças -e facilita a colaboração como nunca.
As empresas devem aprender mais rápido que seus
concorrentes e que as demais redes de sócios de ne-
gócios: as tecnologias, os produtos e até as estratégias
completas podem ser copiadas. A sobrevivência e o
sucesso dependem do conhecimento e da criatividade
dos estrategistas de produtos, dos desenvolvedores e
dos encarregados do marketing. E eles, por sua vez,
dependem de relações de confiança sustentadas com
os grupos com interesses em jogo.

O sr. poderia dar um exemplo de empresa que se dis-
tinga por sua capacidade de incentivar a confiança?

A Progressive Insurance, companhia de seguros que
publica os números de seu desempenho mensalmente,
não a cada trimestre. Seus diretores acreditam que, se
dispõem de informação relevante para os acionistas ou
outros grupos, devem colocá-la a seu alcance quanto
antes. Não assessoram os investidores porque estão
convencidos de que essa comunicação franca sobre os
resultados fala por si mesma e, por extensão, qualquer
forma de assessoramento constituiria uma especulação
improdutiva.

Como os membros da geração Net se relacionam
com a transparência? Eles exercem mais influência
sobre empresas e governos?

Os consumidores jovens têm várias características
que os diferenciam. Uma das mais notáveis é a pro-
pensão a compartilhar informações e opiniões sobre
produtos e serviços. Essa particularidade está mudando
a maneira de fazer publicidade das empresas. Antes
da internet, elas usavam os meios de comunicação de
massa para chegar indiscriminadamente aos clientes.
Com a internet, os meios estão se fragmentando: não
só é mais difícil se conectar a grandes audiências, como
também é mais difícil captar sua atenção. As redes de
comunicação das quais participam eclipsam o modelo
do consumidor como receptor passivo. Resultado: novas
redes sociais, apoiadas na tecnologia e impulsionadas
pelos mais jovens.

Outro traço particular da geração Net é sua área de
influência. Quando eu era jovem, conseguia influen-
ciar meia dúzia de pessoas por dia: meus pais e alguns
bons amigos. Minha filha, por sua vez, tem centenas de
amigos no Facebook, com quem troca opiniões constan-
temente sobre filmes, músicas e roupas. Compartilha
experiências e pede sugestões. Os jovens estão sempre
conectados com seus amigos próximos e com membros
de sua rede social expandida por meio de sites como
Facebook e MySpace, blogs pessoais e programas de
mensagens instantâneas. Ainda que muitas dessas redes

Especializado no valor estratégico da tecnologia da infor-
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sociais incluam indivíduos que nunca se encontraram
pessoalmente, a maioria é composta por boa parte
das conexões do "mundo real" do usuário: colegas de
classe, conhecidos e amigos. As empresas inteligentes
estimulam os jovens a criticar seus produtos, mesmo
correndo o risco de que os comentários sejam negativos,
porque sabem que os benefícios superam, e muito, as
desvantagens potenciais.

Essas novas forças também incidem na política, como
pôde ser comprovado nas eleições primárias presiden-
ciais dos Estados Unidos. Obama ganhou a indicação
à candidatura democrata porque seus colaboradores
colocaram ferramentas on-line poderosas ao alcance
de seus simpatizantes. Quem vivia em uma pequena
comunidade e queria apoiá-lo podia fazê-lo facilmente
por meio de seu site. Em vez de dizer às pessoas o que
fazer a partir de seu quartel-general, a organização
da campanha de Obama encorajava seus partidários
a pensar em como respaldá-lo e a angariar fundos. A
estratégia de se concentrar em pequenas doações de
simpatizantes individuais se converteu na máquina
arrecadadora de fundos mais bem-sucedida da história
política dos Estados Unidos [veja artigo sobre Obama na
HSMManagement nº 70, página 30].

No que os consumidores da geração Net diferem
dos das gerações anteriores?

Nos últimos anos, a explosão da oferta [de produtos
e serviços] e das técnicas de marketing deu aos consu-
midores uma liberdade de escolha sem precedentes.
Enquanto isso surpreende ou entristece as gerações



primeira etapa, as empresas têm de se diferenciar no
mercado do talento, usar redes pessoais para detectar
possíveis funcionários e criar um processo que promo-
va a "seleção mútua". As organizações devem pintar
uma imagem apropriada de sua cultura, ambiente de
trabalho, oportunidades profissionais e programas
de recompensas, e começar a cumprir essas promessas
nos primeiros 90 a 120 dias. O compromisso da segunda
etapa, por sua vez, deve ser uma via de mão dupla, que
amalgame as necessidades do funcionário com as da
empresa. Isso implica adotar novos estilos de trabalho,
com prazos para as tarefas cotidianas, e também bons
planos de carreira. A terceira etapa aponta para pro-
mover uma relação com valor agregado, que se estenda
além do tempo que o empregado passa na empresa.
As redes sociais e outras plataformas web 2.0 são meios
ideais para favorecer esse tipo de relação, fundamen-
talmente porque, ao refletir a maneira de interagir
dos jovens, fazem com que eles se sintam estimulados
a fazer aportes, a manter-se conectados e a contribuir
com conhecimentos e contatos.

Se fomentados de maneira adequada, os atributos
da geração Net podem ser uma fonte de inovação e
vantagens competitivas, especialmente porque seus
integrantes não acreditam tanto em dinheiro como
no valor intrínseco do trabalho e na satisfação que
produz, na continuidade das relações, na dignidade e
no respeito, na comunicação honesta, direta e aberta,
na confiança mútua. Em suma, na transparência. •

tam seus conhecimentos técnicos para adaptar produtos
e serviços a seus desejos e necessidades. Por exemplo,
alguns usuários do iPod criticaram o fato de a Apple
cobrar US$ 50 adicionais por um acessório de grava-
ção. Pouco depois, esses mesmos usuários criaram um
melhor.

Definitivamente, as ferramentas do passado para
controlar e influir na opinião pública já não funcio-
nam. Não quero dizer que os jovens tenham perdido o
interesse pelos anúncios publicitários ou que sejam im-
permeáveis a seu efeito, mas o certo é que os membros
da geração Net são mais adeptos que seus antecessores
a filtrar, pilhar e bloquear a publicidade não solicitada.
Formam suas opiniões a partir do diálogo dentro das
comunidades on-line, das redes sociais. A influência se
descentralizou e qualquer tentativa dos responsáveis
pelo marketing de induzir essas comunidades a pensar
ou consumir de uma maneira determinada fracassará ou
até poderá produzir o efeito contrário ao desejado.

Por isso, as corporações devem criar relações de con-
fiança a partir da honestidade, da consideração, da res-
ponsabilidade, da transparência. Talvez os adolescentes
e jovens não pensem explicitamente nesses termos, mas
cresceram em um mundo em que esses são os atributos
que o acesso à informação coloca à prova.

Quais são as particularidades dos profissionais da
geração Net?

Eles estão bem preparados para a mudança con-
tínua. São seguros de si mesmos, otimistas, criativos
e independentes. E difíceis de lidar. Exigem oportu-
nidades de aprendizado, responsabilidade, feedback
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