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Redes sociais, a nova
ordem da web
A popularização das ferramentas da web 2.0 vem obrigando empresas a reestruturarem
estratégias de comunicação para atuar neste cenário marcado pela colaboração em redes sociais.
Esta foi a conclusão a qual chegaram especialistas no assunto, durante o Web Expo Fórum

popularização das novas
mídias digitais, como redes
sociais, twitter e a
massificação da
colaboração, a partir da
web 2.0, transformará o

mundo dos negócios, obrigando as
empresas a se adaptarem ao novo
cenário. A web 2.0 e suas várias
ferramentas, principalmente as redes
sociais, já viraram febres entre os usuários
do mundo todo e passam, cada vez mais,
a ocupar a vida das pessoas. Tanto é
assim que, em 2008, 54% dos internautas
utilizavam redes sociais, número 11
pontos percentuais superior ao resultado

de 2007, quando 43% dos usuários de
internet estavam inseridos em ambientes,
como Orkut. Facebook, My Space e
Tiwitter, segundo dados da IDC.

Uma constatação também
apurada pela Nilsen, outra empresa
de pesquisas, em seu estudo '"'Global
Faces and Networked Places",
segundo o qual dois terços dos
internautas do mundo visitam sites de
relacionamento e blogs. O estudo
também revela que a navegação em
redes sociais vem crescendo a um
ritmo três vezes maior que o da
internet como um todo. No ano
passado, um em cada 15 minutos de

uma pessoa conectada à internet era
gasto em redes sociais, este ano o
dado subiu para um em cada 11
minutos. No Brasil, um dos países
que mais abraçou este tipo de site de
relacionamento e o maior em acessos
ao Orkut, a média é de um para cada
quatro minutos.

E as corporações?
Dentro desse fenômeno gerado

pelas redes sociais, especialistas
avaliam que a entrada das empresas
no universo da web 2.0 é uma
estratégia necessária para se adequar
à nova realidade, marcada pela
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colaboração na web, na qual a
comunicação deixa de ser de mão
única e se torna um diálogo entre as
empresas e seus clientes e
fornecedores. Assim, a ímersão na
web 2.0 pelas organizações deve ser
considerada um ponto vital das suas
estratégias de negócio e de
relacionamento com os clientes e
fornecedores, ação que traz enormes
oportunidades, seja na melhoria do
processo de desenvolvimento de
produtos ou em relação a
publicidade.

Essa foi a conclusão a qual
especialistas do setor chegaram
durante o evento Web Expo Fórum,
evento realizado pela Converge
Comunicações e promovido pela
TI Inside, Tela Viva e Teletime,
entre 17 e 19 de março. Mesmo em
sua fase inicial, a web 2.0 já começa
a modificar, na prática, o ambiente
corporativo à medida que as grandes
organizações passam, aos poucos, a
basearem suas estratégias nas novas
ferramentas da internet, tendo corno
foco a colaboração e interatividade.
Um fenômeno que começa a abrir
margem para o surgimento da
chamada corporação 2.0.

Segundo a IDC, quando
considerado apenas o ambiente
corporativo, 18% das empresas
utilizam alguma aplicação de web 2.0,
atualmente, em suas estratégias de
negócios, números que se manterão
crescentes nos próximos anos. "Se
as redes sociais funcionam tão bem
para as pessoas, porque as
empresas não as utilizam mais
intensamente em seus benefícios
próprios? Isto deve ser feito, pois
existe um grande potencial para a
utilização dessas ferramentas no
mundo corporativo", frisa Campos.

Na visão de Marcelo Coutinho,
diretor de inteligência de mercado do
Ibope Inteligência, a web 2.0 mudou
e continua transformando a cultura e
as formas de interação entre as
pessoas, ao mesmo tempo em que a
cultura social da internet trouxe novos
conceitos para o mercado e foi
responsável por novas formas de se
fazer negócio, Ele observa, no
entanto, que embora sejam mais do
que experientes em agir no mercado
econômico, as empresas ainda não
conseguem entender como proceder
dentro do mercado social, regido pela
web, onde o que importa é a

interação e a convivência entre as
pessoas. Ele aconselha as
companhias a se tornarem pontos de
conversação, e não apenas
corporações que existem com o
único objetivo de obter lucro.

Zona de conflito
O diretor do Ibope explica que a

web 2.0 criou um "ruído de fundo",
em que os formadores de opinião
vêm de todos os lugares e não há
mais apenas uma única fonte de
informação - é muito fácil encontrar
outras opiniões sobre qualquer
assunto, já que agora todos os
usuários também são fontes de
informação.

Coutinho chamou a atenção para
a necessidade das empresas se
''encaixarem" nesse novo nicho de
comunicação e, em vez de apenas
procurarem novas formas de obter

lucro direto, se preocuparem em
achar pessoas que tenham um alto
nível de conversação e possam
disseminar as mensagens que são
divulgadas. Para ele, o importante é
perceber que o capital social -
referindo-se à capacidade de
interação e conversação das
pessoas na internet - não pode ser
comprado, mas precisa ser
conquistado.

Por esse motivo, o consultor
alega que é muito importante para
as empresas acelerarem a sua
entrada na utilização de ferramentas
da web 2.0, para passarem o
quanto antes pela curva de
aprendizado e estarem preparadas
para atuar nesse mercado, se
aproveitando das oportunidades por
ele criadas. "Quem entrar antes
nessa curva de aprendizado estará
melhor preparado e poderá
conquistar resultados positivos mais
rapidamente, aproveitando o ápice
do mercado, pois o aprendizado
será um diferencial competitivo",
atesta Coutinho.

Casa de ferreiro
Um exemplo dessa mudança

vem da IBM, que decidiu adotar
ferramentas de redes sociais, blogs
e de mensagem instantânea para o
uso por seus funcionários. A big
blue também passou a incentivar a
utilização desses meios entre seus
parceiros, com o intuito de permitir
que contribuam para o
desenvolvimento de idéias e a
inovação tecnológica.

Segundo Cezar Taurion. gerente
de novas tecnologias da
companhia, para agregar todo o
conceito de inovação, a plataforma
ideal é a web 2.0, que permite a
colaboração. O executivo aponta
que esta deve ser incentivada para
aumentar a criação de novas
idéias. "Deve-se seguir o modelo de
inovação aberta e colaborativa.
Nesse novo cenário, é fundamental
para as empresas que as equipes
de trabalho se comuniquem e as
novas ferramentas, como redes
sociais, são imprescindíveis para
estimular essa comunicação",
analisa Taurion.

Com isso, Taurion enfatiza que a
adoção de ferramentas de web 2.0
contribui para o avanço da empresa
ao permitir a colaboração entre

"Quem entrar
antes nessa
curva de
aprendizado
estará melhor
preparado
e poderá
conquistar
resultados
positivos mais
rapidamente,
aproveitando
o ápice do
mercado, pois o
aprendizado será
um diferencial
competitivo"
MARCELO
COUTINHO,

DIRETOR DE
INTELIGÊNCIA
DE MERCADO
DO IBOPE

"A velocidade
com que as
inovações
surgem a partir
desse modelo
se torna um
importante
artifício de
crescimento e
de diferenciação
da empresa"
CEZARTAURION,
GERENTE DE

NOVAS
TECNOLOGIAS
DA IBM
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internet
todos os elos; aumenta a possibilidade
de criação; e facilita a construção da
inovação tecnológica, ao passo que
mais pessoas passam a participar
desse processo por meio de uma
comunicação colaborativa e aberta.

"A velocidade com que as
inovações surgem a partir desse
modelo se torna um importante artifício
de crescimento e de diferenciação da
empresa", acredita Taurion. De acordo
com ele, a
transformação das
empresas surge
debaixo para cima,
ou seja, os
funcionários,
parceiros e clientes
que passam a demandar esse tipo de
mudança e impulsionam uma
alteração dos conceitos da empresa
sob a égide da web 2.0.

Assim, passa-se a exigir uma
comunicação de mão dupla, e a
empresa acaba tendo de se
adequar a essa nova realidade.
"A colaboração é uma mudança
cultural muito forte e será um grande
desafio,, mas é uma alteração
necessária na nova era da corporação
2.0", observa Taurion.

Microfone
Para Gil GiardellL CEO da

Permission, a transformação exige que
as companhias tenham de dar voz ao
público para se inovarem. ':E elas
precisam entender que, com a web 2.0
e a chegada da web semântica, não

detém mais o controle da informação",
crava. Ele avalia que é necessário uma
mudança radical nesse relacionamento
com os consumidores e parceiros. "As
companhias terão de estreitar a
relação com o consumidor, não para
controlá-lo, mas para entendê-lo
melhor e deixá-lo colaborar com a
construção dos produtos. Elas não
podem usar mapas antigos para
descobrirem terras novas", brinca.

ESPECIALISTAS AVALIAM QUE A ENTRADA
DAS EMPRESAS NO UNIVERSO DA WEB

2.0 É UMA ESTRATÉGIA NECESSÁRIA
PARA SE ADEQUAR À NOVA REALIDADE

De acordo com Alexandre Campos,
consultor da IDC, a web 2.0 e a
colaboração aumentam a produtividade
das empresas, que têm um grande
potencial de migrar as aplicações
corporativas para redes sociais. O
analista comenta ainda que conhecer o
cliente e estreitar a relação com ele é
fundamental para as empresas
melhorarem o atendimento, assim
como as vendas.

Segundo Campos, a massa de
conteúdo gerado pelo usuário não
para de crescer. Noventa porcento
das informações serão não-
estruturadas, ou seja, posts em blogs,
vídeos no YouTube e comentários em
redes sociais. "Todas essas
informações irnpactam as empresas.
Por isso, elas têm de trabalhar para
classificar e gerenciar os dados,

utilizando-os para definir, por exemplo,
públicos-alvo e direcionamento da
publicidade", enfatiza o analista,
lembrando que estas informações
serão utilizadas para desenvolvimento
ou melhoramento dos produto,

Paulo Castro, diretor-gera! do
Terra, frisou que as redes sociais
representam urna nova experiência
de navegação para os usuários e
ampliam as possibilidades das
empresas se comunicarem de diver-
sas formas com seus consumidores,
gerando mais possibilidades para
campanhas de publicidade. Ele
também destacou que o fato de o
brasileiro dedicar mais de 22 horas,
em média, à internet, torna o Brasil o
país com a maior penetração em
redes sociais do mundo.

"Esse fato aumenta os canais de
interação com os consumidores.
Usamos as redes sociais para gerarmos
uma maior distribuição do conteúdo e o
aumento da audiência, ao passo que
3las permitem a colaboração e a
recomendação", aponta Castro, do
Terra, anunciando que o portal acaba de
lançar no Brasil a EZTarget Media, sua
nova unidade de negócios com foco na
tendência mundial de redes sociais.

A estratégia da EZTarget é oferecer
aos produtores de conteúdos, agências
de publicidade e seus anunciantes um
serviço de agregação de audiência e
de espaços publicitários por
segmentação de target e categoria,
utilizando as redes sociais para agregar
a audiência e conteúdo,

"Tivemos ousadia
na linguagem e

abusamos do uso
de ferramentas

2.0. Com isso
conseguimos

estabelecer um
canal de

comunicação
interessante com

os clientes, que
se refletiu em

boa visibilidade e
vendas do

Sandero
Stepway"

CASSIO PAGLIARINI,
DIRETOR DE

MARKETING DA
RENAULT DO BRASIL

INICIATIVAS DA NOVA ERA
'numeras empresas que atuam no Brasüjá lançam mão de
ferramentas como blogs, redes sociais e twitter, seja para
gerar campanhas publicitárias de seus

produtos e serviços, seja para estreitar o
relacionamento com seus clientes, ou para
aumentar a visibilidade da marca.

Umas dessas empresas foi a Renault, que
fez o lançamento do seu veículo Sandero
Stepway, versão off-road do modelo que leva
no nome, apenas pela internet, com a criação
de dois blogs, um para contar sobre os carros
que estavam se suicidando e outro com
relatos de pessoas que estavam cansadas da
cidade, ambos preparando o terreno para o
anúncio do novo veículo.

Além disso, a empresa lançou vídeos no
Youtube e criou um avatar no Orkut e twitter,
para realizar a interação com o usuário. Para

fechar, a empresa lançou um site na web exclusivamente
sobre o novo carro. Cássio Pagliariní, diretor de marketing

da Renault do Brasil, conta que a campanha
foi um grande sucesso e contribuiu para as
vendas. Seguido ele, os blogs somaram
228,7 mil acessos e os vídeos no Youtube
533 mil. Já o site recebeu um total de 1,19
milhões de visitas, "Tivemos ousadia na
linguagem e abusamos do uso de
ferramentas 2.0. Com isso conseguimos
estabelecer um cana! de comunicação
interessante com os clientes, que se refletiu
em boa visibilidade e vendas do Sandero
Stepway", afirma Pagliariní.

Mais tradicional no uso da web 2.0, a
GM do Brasil fez a cobertura do salão do
automóvel por meio de blogs, Hickr e
Youtube, e criou o Projeto Carona, rede
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Nova comunicação
Outra oportunidade do uso das

redes sociais e ferramentas de
colaboração pelas empresas está
relacionada com a forma de se
comunicar com seus consumidores,
a qual de acordo com especialistas,
deve ser baseada em três fatores:
transparência relacionamento e diálogo.

O especialista em mídias digitais e
web 2.0, Eduardo Vasques, avalia que
o público quer interagir, ouvir e ser
ouvido, e participar do processo de
criação e desenvolvimento dos
produtos das empresas. "As
corporações precisam entender isso e
se adaptarem a esse novo consumidor,
integrando as estratégias on-line e off-
line", opina Vasques.

Uma dessas aplicações é
justamente o esclarecimento de
problemas com seus produtos ou
seiviços, que por muitas vezes são

criticados em blogs e redes sociais,
gerando uma imagem negativa da
empresa. "Com uma comunicação
aberta com os consumidores utilizando
esses meios, as empresas podem
conseguir reverter esse quadro, e
transformar uma situação ruim em uma
visão positiva. Para isso, precisam ter
transparência e relevância em seus
conteúdos na web 2.0, o que gera
empatia e credibilidade com os
consumidores", afirma Hugo Godinho,
diretor de comunicação integrada da In
Press PorterNovelli.

Mas Edney Souza, sócio-diretor
da agência digital Pólvora, alerta
que a participação das empresas
nessas comunidades exige
adequação da sua comunicação e
conteúdos ao que o seu público está
conversando, e não partir para uma
estratégia de desviar o foco do
diálogo para a sua mensagem.

"O conteúdo da mensagem tem
de ser interessante para o público-
alvo, só assim ele causará o impacto
desejado e trará resultados positivos.
Toda ação social tem que ser clara e
objetiva, com finalidade bem definida.
Urna inserção mais agressiva tem o
seu boom inicial, mas não gera
retenção. Não é o público que precisa
seguir o fluxo das informações da
empresa, mas ela que tem de se
adequar ao diálogo"., explica Souza.

Para esse tipo de mercado,
segundo ele, o importante é criar
bases sólidas por meio de um ciclo
constante de investimentos que dure,
em média, de três meses a um
ano. :'Não é com apenas uma ou
outra ação que as empresas
conseguirão ganhar a confiança e
credibilidade perante ao público-alvo,
isso requer urna ação mais intensa
com as ferramentas da web 2.0."

sócia! que agrega e cria grupos de pessoas para dividirem
carona. A montadora também se apoiou nas ferramentas de
colaboração quando lançou o modelo Prisma
Jump, veículo apresentado ao mercado por
meio de um blog e alocações de vídeos no
Youtube, ambientes nos quais foram anunciadas
as ofertas das concessionárias para a
compra do veículo.

A gerente de marketing e relacionamento
da General Motors do Brasil, Cristina
Ponte de Andrade e Silva, revela que o Projeto
Carona já conta com 2,5 mil usuários e 260
comunidades criadas. "A web 2.0 está em
ampla expansão. Quem não entender e passara
utilizar as ferramentas ficará para trás, pois não
saberá o que fazer com a sua marca nesse
me/b", analisa Cristina.

Sylvia Ferrari, assessora de comunicação da

Mapfre Seguros, afirma que a empresa já "abusa" do uso de
mídias sociais para posicionar a marca e espalhar conteúdos a

seus clientes, com o intuito de aumentar a
visibilidade da empresa. A iniciativa mais
importante é o EcoBlogs, rede que agrega
posts de outros blogs que falem sobre
sustentabilidade e meio ambiente, que somou
em um ano de existência 595 posts; 85,75 mi
visitas; e 789 comentários de leitores.

Sylvia comenta que após um ano com
projetos na web 2.0, a Mapfre conseguiu
extinguir duas das quatro comunidades que
falavam mal da empresa na internet "Isso foi
conquistado por meio de um diálogo aberto.
A web 2.0 está mudando a maneira de se
vender e comunicar com os clientes.
A adaptação a isso é fundamental e traz
bons resultados", conclui.

O EVENTO
CONTOU COM A
PARTICIPAÇÃO
DE MAIS DE
20 EMPRESAS
NAS DIVERSAS
ÁREAS DE
NEGÓCIOS
DA WEB 2.0

t[A web 2.0 está
em ampla
expansão. Quem
não entender e
passar a utilizar
as ferramentas
ficará para trás,
pois não saberá
o que fazer
com a sua marca
nesse meio"
CRISTINA PONTE DE
ANDRADE E SILVA,
GERENTE DE
MARKETING E
RELACIONAMENTOS
DA GENERAL
MOTORS DO BRASIL
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