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"Quando surgiram as primeiras redes sociais, a maioria das empresas as classificava como um 
ponto de encontro para buscar amigos, motivo pelo qual o acesso era bloqueado no trabalho. 
Nada como o tempo para fazer os céticos perceberem a importância de um dos maiores 
fenômenos sociais. 
 
Ao longo dos anos, as redes evoluíram: deixaram de ser apenas ferramentas de 
relacionamento entre pessoas e começaram a chamar a atenção das empresas. As 
ferramentas da web 2.0 no ambiente corporativo, tais como blogs e wikis, representam hoje 
possibilidades de multiplicar o capital intelectual, com um alcance gigantesco e a um custo 
menor. São inúmeras as possibilidades 2.0 oferecidas às companhias. Elas vão desde blogs de 
uso interno ou aberto até redes como Linkedin, ou ferramentas de compartilhamento de 
conteúdo como Slideshare e YouTube. 
 
Para o RH, as ferramentas favorecem a motivação das equipes, que passam a influenciar em 
assuntos estratégicos. Na área de pesquisa e desenvolvimento, elas funcionam como 
ferramenta de geração de idéias, colaboração, discussão para inovação. Segundo uma 
pesquisa realizada em abril deste ano pelo Nielsen, o crescimento da mídia social é, de longe, 
o evento mais significativo do espaço de mídia online nos dias de hoje. Os números falam por 
si só: no último ano, enquanto que 18% foi o aumento do tempo gasto na internet pelo 
consumidor global, o aumento do tempo dedicado às 'comunidades de membros inscritos' 
chegou a 63%. 
 
Com o crescimento, as redes assumem grande importância para as empresas, 
estrategicamente. Assim, fica mais fácil entender o que significa este movimento e suas 
implicações. A web 2.0 mostra que os consumidores de hoje têm voz e direito de resposta. E 
sem moderação. O próximo desafio é garantir que tais espaços evoluam ainda mais, 
selecionando as informações que são relevantes e apontando-as aos usuários. Um ponto 
importante é que hoje as redes têm foco e propósito definidos. Hoje existem espaços focados 
em amizade, música, viagens, literatura, relacionamento profissional, entre outros. É 
interessante explorar a colaboração e interatividade entre pessoas de interesses comuns, 
permitindo que essas pessoas criem seus próprios conteúdos, para fazer conexões que existam 
simultaneamente online e na vida real. A oportunidade é grande. No entanto, as redes 
precisam encontrar uma maneira de servir aos usuários e as empresas. Enquanto os primeiros 
encontrarão espaço para trocar informações sobre marcas e produtos, as empresas precisarão 
assimilar propostas de melhorias, receber sugestões, incentivar a comunicação, colaborar com 
conteúdo e informação. Não há mais espaço para empresas que 'ditam' de forma unilateral a 
comunicação. Até agora, as informações disponíveis nas redes sociais não são suficientes e 
pouco exploradas pelas empresas. Isto porque elas não foram criadas para este objetivo, mas 
sim com foco no relacionamento. Outro ponto é que o ambiente precisa ser imparcial e o 
usuário precisa se sentir livre para contribuir, sem ser cerceado pelas empresas. 
 
As empresas precisam estimular o 'engajamento' por parte de seus consumidores nas redes.  
 
Isto se faz primeiro conhecendo-os melhor: que percepções eles têm da sua marca? Que 
outras marcas que eles gostam estão relacionadas a sua? Quem são os evangelizadores da sua 
marca na rede social? O que estão discutindo? A pesquisa do Nielsen revela que 67% das 
pessoas já freqüenta redes sociais. No Brasil, este número sobe para 80%. Já pessoas ficam 
11 horas por dia, em média, conectadas à internet. No Brasil, a cada quatro horas, uma hora é 
dedicada a redes sociais. Ou seja, há muito espaço a ser aproveitado e muitas maneiras para 
as marcas alavancarem oportunidades. Primeiro, a empresa deve identificar seu objetivo. Se 
for fidelização, divulgação, melhora dos serviços? Dado o seu público, e a deve identificar qual 
a plataforma mais adequada de mídia social a utilizar. O próximo passo é conhecer o que as 
pessoas gostam, visualizando seus gostos publicamente disponíveis na internet, com o que 
estão se relacionando e com quem, podendo assim personalizar os anúncios, contextualizando, 
de forma a tornar a experiência do usuário mais agradável. Outra idéia é criar aplicativos na 



mídia social que forneçam utilidade aos consumidores (brand uti-lity), criando assim um 
serviço mais integrado à vida do consumidor. 
 
Hoje, a mídia social já é uma realidade. As pessoas estão inseridas dentro deste cenário e as 
marcas que perceberem a mudança no relacionamento com seu público e buscarem uma 
forma diferenciada de aproximação serão as grandes beneficiadas por este movimento sem 
volta." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 14.  


