
Foi-se o tempo de analisar as redes sociais
como um fenômeno sociológico ou antro-
pológico. Recentemente, em Londres, o
primeiro-ministro inglês, Gordon Brown,
falou apaixonadamente sobre redes, cola-

boração e interconectividade no TED Global, célebre
conferência realizada na Grã-Bretanha. Ele não fez isso
somente porque é um evento relacionado a "tecnolo-
gia, entretenimento e design", como a sigla TED indica.
Brown falou sobre as redes para estimular a colabora-
ção, a ação coletiva. Comentou sobre o "golpe de texto",
dos milhões de mensagens de texto que potencializaram
a condenação pública da corrupção nas Filipinas, o que,
por sua vez, levou à derrocada do presidente daquele
país, Joseph Estrada, em 2001. Falou sobre os monges
de Mianmar que, por meio de seus blogs, colocaram na
primeira página dos jornais de todo o mundo a repres-
são feroz a que estavam sendo submetidos. Citou as foto-
grafias que os cidadãos do Zimbábue tiraram com seus
celulares durante os comícios que aconteceram no ano
passado. Defendeu, ainda, a necessidade de "conectar
uma rede para o bem mundial".

Encerrou sua apresentação com citações clássicas de
Cícero e Demóstenes, embora a habilidade de oratória
não fosse o tema em discussão. Não foi por acaso. Es-
ses dois grandes oradores da Antigüidade latina e grega
personificam a diferença entre apresentar um discurso e
persuadir. Quando Cícero falava, as pessoas aplaudiam
e elogiavam: "Que grande discurso!". Quando Demós-
tenes terminava, o povo dizia: "Marchemos!". Todos os
exemplos de Gordon Brown mostravam o poder das
redes em ação: mensagens, fotografias, blogs, internet
móvel e web 2.0.

IMPACTO PROFUNDO
Como para confirmar a regra de que, cada dez anos, surge
uma tecnologia que muda radicalmente o panorama
dos negócios, a chamada web 2.0 -e suas tecnologias
associadas- chegou para potencializar a criatividade,
compartilhar informações, promover a colaboração e
ampliar as funcionalidades da internet nas empresas,
assim como na vida pessoal. Na realidade, há que se
concordar com Tini Berners-Lee, pai da World Wide
Web, para quem muitos dos elementos que compõem
a web 2.0 existem desde os primeiros dias da internet.
Segundo ele, ainda que Facebook, Twitter, MySpace,
Linkedln, Orkut, Frienster, Bebo e outros sites de redes
sociais se coloquem como o centro dos acontecimentos,
a verdadeira quarta revolução da era da computação
é a World Wide Web das pessoas, "a" rede social por
excelência, essa teia que nos conecta uns aos outros
online e offline. Por quê? Porque é essa malha de relações
o fator-chave da transformação da maneira como
vivemos, trabalhamos e fazemos negócios. É sobre ela
que todos falam, sem entendê-la ou sem explorá-la de
fato, mesmo entre os adeptos no mundo corporativo,
que poderiam ser considerados os destinatários quase
naturais de suas potencialidades.

Berners-Lee diz em seu blog: "No longo prazo, o grá-
fico da rede social será a chave da web móvel, esse 'zoo-
lógico' de ferramentas diferentes que nos darão acesso
ao sistema. Quando alguém compra uma passagem



aérea, só lhe interessa a passagem em si e não a página
da agência de turismo, nem a da empresa aérea. Em mi-
nha lista de preferidos, será guardado o URI (Uniform
Resource Identifief), subendereço que, incluído na URL
(Uniform Resource Locator), me levará novamente e di-
retamente à passagem de avião. É para lá que voltarei,
seja pelo celular ou notebook. A tarefa de pesquisar e
comprar a passagem poderá ter exigido muitas intera-
ções, mas, dentre todas, meu primeiro interesse será
pela passagem e pelo voo; os sites em que estive para
conseguir meu objetivo serão elementos secundários, e
a rede e os dispositivos que usei terciários".

Em seu livro The Facebook Era: Tapping Online Social
Networks to Build Better Products, Reach New Audiences
and Sell More Stuff, publicado em maio de 2009, Clara Shih
atribui a essa rede social importância central: "A próxima
revolução digital estará em captar e aproveitar a informação
sobre a forma com que cada um de nós, como indivíduos,
está conectado aos outros". À medida que essa nova onda
social permeia a internet, conectando as pessoas e contex-
tualizando as relações em todos os sites e aplicativos, a tec-
nologia tem menos que ver com a ferramenta e mais com
as pessoas. De acordo com Shih, essa é uma das principais
razões pelas quais as empresas não lideram o movimento,
como nas revoluções anteriores (do mainframe, do micro-
computador e da internet). "As redes sociais online nos afe-
tam, antes de tudo, pessoalmente; depois, profissionalmen-
te", afirma a autora.

QUEM PEGA A ONDA
As candidatas mais prováveis à rápida adoção das redes
sociais são as empresas de tecnologia e as que produzem
ou comercializam bens de consumo de alta rotativida-
de -umas por sua natureza, outras por necessidade. Por
convicção, aderem aquelas em que o CEO é evangelista
e a colaboração já é um valor incorporado à visão e à
cultura corporativa. Quais são os fatores que aceleram
o processo? A faixa etária média dos membros da orga-
nização, quando não supera os 30 anos, e a distribuição
geográfica; o espírito inovador; o planejamento e a dis-
tribuição de recursos; a capacidade tecnológica.

GRAUS NA ESCALA
Ainda estamos no primeiro trecho da curva do ciclo de
vida da web 2.0, mas não há dúvidas de que o avanço
da web semântica, a web 3.0, não demora, e ainda falta
aproveitar todas as potencialidades de sua antecessora.

São muitos os que insistem nos benefícios de integrá-la
como recurso e plataforma das organizações e que rei-
teram as barreiras de entrada. Em trabalho conjunto

com a AT&T, a firma de consultoria
Early Strategies aborda o impacto das
redes sociais no mundo dos negócios
e também alguns de seus desafios. O
primeiro efeito é a mudança no tipo
e no estilo da comunicação corpora-
tiva, talvez o mais fácil de perceber
e explorar. Podemos dizer que a vi-
sibilidade, a interatividade e a perso-
nalização passaram a ser requisitos
inevitáveis para todos. E o controle da
mensagem, da imagem e da informa-
ção transforma-se em um hábito obs-
curo do passado.

À medida que as empresas se tor-
nam mais transparentes para o am-
biente externo, os funcionários, por

sua vez, começam a observar mais a cultura corporati-
va, como ela responde a suas convicções e de que modo
se ajusta à imagem pública que transmite. Eles passam
a exigir que a organização seja mais explícita ou mais
consistente. Também a estrutura muda: a pirâmide se



achata, o que traz vários benefícios associados, entre
eles a velocidade e a capacidade de adaptação aos no-
vos modelos de crescimento. Neste ponto, cabe um aler-
ta: talvez essa seja a transformação mais difícil. Assim
como as redes sociais celebram a grande incerteza da
aleatoriedade, a destruição criativa, a horizontalidade e
os mais profundos impulsos sociais, também descobrem
outros impulsos nada construtivos por trás da resistên-
cia, do maniquelsmo e dos jogos de poder.

Menos sombrio e pessimista é o comportamento ante
a inovação aberta e a implantação de instâncias regu-
lares de integração da inteligência coletiva de funcio-
nários, clientes, fornecedores e de todos os aspectos da
aplicação das redes sociais nas empresas, que têm sido
bem acolhidos e já contam com uma galeria de casos de
sucesso. Não obstante, a velocidade de adoção é muito
variável e não depende exclusivamente da existência de
referências para imitar ou por superar.

O inegável furor provocado pelas redes sociais leva al-
guns a subestimar ou, pelo menos, relativizar sua capa-
cidade de gerar resultados tangíveis, equiparando-as a
modas passageiras. Mas a realidade demonstra que uma
estratégia que aproveite as oportunidades apresentadas
pelas redes amplia a capacidade de alcance da empresa
e assegura a conversão do marketing direto e da publi-
cidade tradicional em uma segmentação dinâmica, de
maior ajuste fino e eficiência. O lançamento de novos
produtos ou de versões melhoradas de produtos existen-
tes fica mais rápido e o CRM (gestão do relacionamento
com o cliente, na sigla em inglês) vira um centro de con-
tatos personalizados. Esses fatores melhoram a expe-
riência do cliente e aumentam a taxa de retenção.

Vale insistir que, como a mudança não é tecnológica,
mas sociológica, os métodos tradicionais de medição de
retorno sobre o investimento não servirão para avaliar
os resultados. Esse é outro ponto que retarda sua plena
adoção. Um desafio tão difícil quanto o que concebe a
noção de inteligência coletiva associada à colaboração,
aos wikis e ao trabalho em rede, diante das exigências da
propriedade intelectual.

Um relatório da empresa Rubicon Consulting corro-
bora o da Early Strategies. A partir de uma pesquisa que
conduziu nos Estados Unidos em 2008 sobre o compor-
tamento das pessoas nas redes sociais e nas comunida-
des online, a Rubicon formulou algumas recomendações
interessantes, mesmo quando se trata das necessidades
das empresas de tecnologia. Veja dois exemplos:

• Cuide dos MFCs (colaboradores mais freqüentes, na
sigla em inglês), porque são muitos os clientes que to-
mam decisões baseando-se nos comentários deles on-
line -escritos, na maioria, por-alguns poucos usuários,



facilmente identificáveis e contatáveis. É preciso res-
ponder de imediato a esses MFCs.
• Estude muito bem o tipo de comunidade online com
o qual você lida. Uma "comunidade de paixão" não se
comporta como uma "comunidade de prática", que é o
tipo de comunidade com que as empresas estão acos-
tumadas. Se você tratar ambas igualmente, os mem-
bros de uma das duas -ou das duas- ficarão incomo-
dados. Em suma, generalizar não é permitido, porque,
mesmo que se insista em associar as redes sociais a
suas tecnologias facilitadoras, seu vetor de aglutinação
e de organização são as pessoas, não as tecnologias.

CONJUNTO DE ESPÉCIES
Um recente estudo sobre o marketing da influência so-

cial (SIM, na sigla em inglês), conduzido pela empre-
sa especializada em tecnologia e marketing interativo
Razorfish, constatou que o comprador, nesse processo
"social" pelo qual toma decisões, recorre a três dife-
rentes tipos de referências principalmente [veja figura
na página 80].

• Os influenciadores sociais são os que participam de
plataformas sociais e se incluem no gráfico social do
comprador condicionando sua decisão de compra e seu
nível de afinidade com marcas, hábitos, serviços, produ-
tos e gostos. Isso se dá por meio de comentários, dados
em seu perfil ou status nas redes. Publicam comentários
em blogs próprios e alheios, participam de fóruns e po-
dem chegar a conhecer pessoalmente o comprador.



• No processo, pode-se perceber claramente a influên-
cia dos chamados pares, que são os membros da famí-
lia ou de seu círculo social mais próximo, pessoas que
viverão de perto os resultados da decisão que o com-
prador tomará.
• Finalmente, identificam-se os influenciadores-chave,
definidos como formadores de opinião que têm um
blog e/ou um perfil no Twitter e, em geral, não conhe-
cem seu público pessoalmente.

Ainda que pareça bem básica, essa classificação tem sua
lógica. Como não se alcança mais os clientes à moda antiga,
é preciso se envolver com aqueles que exercem influência
sobre suas decisões, mas, evidentemente, isso só é possível
entendendo o modo como eles se conectam. O controle não
entra no esquema. "O ecossistema mudou", informa o rela-
tório da pesquisa. Com ele, mudaram também o marketing,
as vendas, a gestão de recursos humanos, o desenvolvimen-
to de novos produtos, a estratégia e a execução.

Essa mudança gerada pelo impacto da expansão do ecos-
sistema de comunicação vai além da superfície, respeitan-
do a Lei de Metcalfe (batizada em homenagem a seu cria-
dor, Bob Metcalfe, também inventor da ethernet), segundo
a qual o valor de um sistema de comunicação cresce na
razão do quadrado do número de usuários do sistema. Na
realidade, é um movimento que reforça cada um dos nós,
porque cada indivíduo é convertido no eixo de sua rede.

Quando Charlene Li [leia sua entrevista na página 82] e
Josh Bernoff deram ao livro deles o título The Groundswell,
desejaram, naturalmente, trabalhar com a imagem a que
o termo remete: a "onda do fundo do oceano". Segundo o
dicionário, é "a agitação das águas do mar que se origina
no fundo e que, em forma atenuada, chega aos lugares pró-
ximos da costa". É, ainda, "inquietude ou agitação, mais ou
menos latente, que turva ou dificulta o curso de um assunto
qualquer". Nos dois casos, o efeito pode ser incontrolável.

GRAFICO SOCIAL
DO COMPRADOR

Os autores reconhecem esse potencial desestabilizador,
antes de enumerar algumas recomendações para quem
queira preparar sua organização para a transformação que
a groundswell traz. "É um campo minado", dizem. Para im-
plantar a estratégia, sugerem:

• Comece com cautela e moderação. Como terá de
cuidar de sua cota de poder e dosá-la, selecione suas
batalhas estrategicamente.
• Eduque seus executivos. Alguns crêem que as redes
sociais são para os jovens, não para os clientes. Faça
com que eles as conheçam e que usem a tecnologia.
Um bom ponto de partida pode ser um blog interno ou
uma rede de colaboração.
• Selecione os melhores para levar adiante sua
estratégia, não os que tenham tempo disponível, nem
um executivo sênior, somente por ser sênior. Escolha
alguém que goste de se relacionar com os clientes.
• Certifique-se de que sua equipe de TI e seus
fornecedores de tecnologia estejam em sintonia.
• Planeje o próximo passo e também o longo prazo. Assim
saberá para onde a onda está levando sua empresa. D





ntreas definições do termo em inglês"grouds-
well" aparecem "repentina acumulação de
forças" e "forte e profunda ondulação no
oceano", mas Charlene Li e Josh Bernoff,
coautores de The Groundswell - Fenômenos
Sociais nos Negócios (ed. Campus/Elsevier)

oferecem uma nova definição. Para eles, "groundswell"
é "a tendência de as pessoas usarem as tecnologias para
conseguir o que necessitam por meio de outras pessoas,
em vez de adquiri-las das empresas". Blogs, wikis, redes
sociais e sites de conteúdos somam forças e formam uma
profunda onda no ciberespaço, onde milhões de pessoas
conversam, colaboram e trocam informações.

"Tudo. o que faz uma empresa pode ser levado a
cabo por indivíduos que colaboram entre si, fora da
companhia", afirma Li. "Já há produtos criados dessa

maneira que competem com os
fabricados pelas empresas ou os
substituem. Mas a ameaça não é
somente a substituição direta: o
que ocorreria se um de seus con-
correntes aproveitasse o conhe-
cimento que sua empresa pos-
sui sobre os clientes e o usasse
de forma melhor e mais rápida?
Essa pergunta é o que fará com
que as pessoas prestem atenção
ao fenômeno groundswell. Não se
trata unicamente da multidão en-
volvida, mas dessa possibilidade
ameaçadora: que os concorrentes
entendam o fenômeno e se apro-

veitem dele."
Na entrevista que segue, Li descreve

a metodologia POST (acrônimo em in-
glês de Pessoas, Objetivos, Estratégia e
Tecnologia) para o desenvolvimento de
estratégias empresariais online, assim
como as mudanças nas atividades do
mundo dos negócios tradicionais, como
marketing e vendas.

Ho território online, as redes sociais pa-
recem ocupar lugar central...
Nos últimos dois anos, houve forte
crescimento das redes sociais e do que
chamo de "cultura do compartilhamen-
to". Os usuários se sentem muito mais
confortáveis compartilhando informa-
ções e experiências, em parte porque
é mais fácil fazê-lo e também porque

eles se beneficiam com o intercâmbio.
Cada vez mais, eles levam para a rede o que acreditam
interessar a seus conhecidos, como comentários sobre
os livros que leram ou sobre um filme a que assisti-
ram. Esse comportamento não existia há alguns anos.
Paralelamente, as empresas querem que as pessoas co-
mentem seus conteúdos e difundam informações sobre
seus produtos e serviços.

As redes sociais são o melhor lugar para lançar estraté-
gias de negócios online?
Não necessariamente. Se uma empresa não possui boa
presença nessas redes, elas não são o local mais indica-

A entrevista é de Viviana Alonso, colaboradora de HSM
MANAGEMENT.



do. O mesmo vale para produtos relacionados com te-
mas que as pessoas preferem não discutir publicamente,
como remédios para problemas intestinais.

Como se determina qual é o canal adequado -blogs, re-
des sociais, comunidades, wikis etc.- para se comunicar
com os usuários?
Em geral, quando as pessoas começam a pensar na tec-
nologia e a primeira pergunta que se fazem é como usar
o Facebook ou o Twitter. A tecnologia é o ponto de parti-
da errado, porque muda rapidamente, e procurar acom-
panhar esse ritmo é como tentar subir num carrossel
que gira em alta velocidade. É preciso começar por duas
perguntas: "O que os clientes utilizam?" e "Quais são
os objetivos da empresa?". Quando alguém sabe onde
acontecem as conversas dos clientes e, ao mesmo tem-
po, quais são os objetivos da empresa, pode encontrar a
correspondência entre ambos os aspectos. Por exemplo,

se as pessoas falam de um produto em uma comunidade
privada, talvez o fornecedor se veja tentado a criar uma.
No entanto, ele primeiro deveria ouvir o que estão fa-
lando e, segundo, conversar com as pessoas para saber
se preferem se comunicar com a empresa por meio da
comunidade já existente.

Em seu livro, você e Josh Bernoff propõem um método
para desenvolver estratégias online. Como funciona?
Nós o chamamos de POST, acrônimo em inglês de Pes-
soas, Objetivos, Estratégia e Tecnologia. É um processo
de planejamento de quatro passos. Primeiro, a empre-
sa deve detectar como as pessoas com as quais quer se
comunicar usam a tecnologia. Segundo, especificar os
objetivos que quer alcançar, como, por exemplo, im-
pulsionar o marketing pelo diálogo online com os con-
sumidores ou "energizar" seus melhores clientes para
gerar mais vendas. O terceira passo é a estratégia: de

que maneira quer mudar as relações com os clientes?
Quer que eles estejam mais comprometidos com a em-
presa e lhe forneçam feedback freqüente ou prefere que
difundam mensagens entre seus conhecidos? Responder
a essas perguntas ajuda a planejar a estratégia e medir
seus avanços.

Por último, vem a tecnologia. Por exemplo: a equipe en-
carregada do marketing para adolescentes e jovens dos
produtos de higiene feminina da P&G optou por criar uma
comunidade no site beinggirl.com, depois de avaliar que
meninas entre 12 e 15 anos costumam visitar sites de redes
sociais. Dessa forma, conseguiu envolver um público que é
difícil atingir pelas campanhas tradicionais.

Como detectar a forma como as pessoas usam a tecnologia?
O melhor é perguntar a elas, preparar uma pesquisa que
inclua questões como as seguintes: "Você participa de redes
sociais?", "Acompanha fóruns de discussão ou blogs?", "As-

siste a vídeos de outros usuários?", "Escreve críticas
ou avaliações de produtos?", "Coloca fotos em sites
públicos da web?", "Deixa comentários nos blogs
dos outros?", "Contribui com conteúdos em wi-
kis?", "Como decide que produto comprar?", "Que
ferramentas tecnológicas utiliza?". É importante
entender como as pessoas tomam as decisões.

O mundo online é muito extenso. Não parece fá-
cil encontrar pessoas dispostas a interagir com a
empresa...
Não é difícil. As pessoas estão por aí e qualquer
um pode fazer uma busca por elas usando as
ferramentas disponíveis. O Google, por exemplo,
tem a opção de buscar em blogs para encontrar o
que as pessoas estão dizendo sobre um produto

na blogosfera. Ouvir o que o público quer, os temas sobre
os quais fala e comenta é o primeiro objetivo dos quatro
que descrevemos na metodologia POST e é um excelen-
te ponto de partida para aumentar o compromisso com
a empresa. Por outro lado, é equivocado pensar que as
pessoas não querem responder a perguntas das organi-
zações. Nada está mais distante da realidade. Quem vai
à Starbucks diariamente valoriza sua relação com essa
rede de cafeterias. Se a Starbucks lhe pede um feedback
sobre como melhorar o serviço, o cliente ficará mais que
contente em responder, porque sabe que, de alguma for-
ma, as mudanças repercutirão em sua experiência.

Em que consiste o objetivo de escutar?
É o objetivo adequado quando se trata de empresas inte-
ressadas em conhecer a opinião do cliente para desen-
volver suas campanhas de marketing ou mesmo seus
produtos. Modifica a atividade da pesquisa de mercado.



Tradicionalmente, esse grupo se concentrava em desco-
brir o comportamento do consumidor por meio de focus
groups e enquetes, mas isso já não basta, também deve
estar atento ao que mostra o groundswell. Os gerentes
de produto podem ouvir diretamente o que as pessoas
comentam ou inteirar-se do que faz a concorrência, sem
a necessidade de passar pelo filtro do departamento de
pesquisa de mercado. Não estou sugerindo que esse de-
partamento tenha deixado de ser útil, pelo contrário,
suas capacidades analíticas e seu conhecimento são
necessários. No entanto, qualquer outro integrante da
empresa pode ouvir e, melhor ainda, aprender com o
groundswell. Os consumidores deixam numerosos ras-
tros com suas opiniões.

O marketing parece ser a atividade que mais se beneficia com
o canal online. De fato, já faz tempo que se desenvolvem teo-
rias e práticas sobre a difusão viral das idéias...
Sim, é o que identificamos como segundo obje-
tivo: falar. Consiste em usar o groundswell para
difundir mensagens sobre as marcas. Isso sig-
nifica algumas diferenças em relação ao mar-
keting tradicional, que apenas comunica os
atributos-chave do produto para depois medir o
que os consumidores recordam desses atribu-
tos. Enquanto o marketing tradicional controla
a mensagem que se emite e procura assegurar
que ela seja recebida da maneira requerida,
no groundswell os responsáveis pela área de
marketing não ditam o caminho a seguir nem
lideram o diálogo. Há outra dinâmica: os usuá-
rios aprendem entre si. Aumenta a influência
das pessoas e dilui o valor do marketing tra-
dicional. Os usuários confiam nas recomenda-
ções de amigos e conhecidos, e até mesmo nas avaliações
de produtos feitas por desconhecidos nas redes sociais. As
empresas que participam dessas redes devem levar em
consideração que não se trata de impor uma mensagem,
mas de estabelecer um diálogo.

Se a empresa tem presença em uma rede social como
o Facebook, as pessoas lhe enviarão mensagens e es-
perarão que responda. Se ela tem um blog, os usuários
deixarão comentários e esperarão que prestem atenção
a esses comentários. Os melhores embaixadores da em-
presa são seus funcionários. É preciso deixá-los falar
diretamente com as pessoas, algo que muitas empresas
consideram perturbador, porque desconfiam a priori do
que será dito.

Como escolher os funcionários responsáveis por levar
adiante esse diálogo?
Eu buscaria os que demonstram mais paixão por falar

com o cliente, não os que podem explicar o que a em-
presa faz, mas os que estão o tempo todo falando com
os clientes.

Poderia citar um exemplo de bom diálogo?
Sim. A HP vende centenas de produtos, desde impres-
soras até câmeras, monitores, computadores e progra-
mas, e presta serviço a grandes corporações, pequenas
empresas e usuários particulares de todo o mundo. Os
compradores possuem uma característica em comum:
querem conhecer detalhes dos produtos. Os blogs se
mostram um meio adequado para a comunicação, por-
que permitem que o usuário estabeleça um diálogo
pessoal. Em vez de ter um único blog corporativo, a HP
decidiu criar vários e, para evitar que as conversas se
tornassem caóticas, definiu uma
política de blogging. Desenvolveu

ainda um curso para os blogueiros se manterem dentro
dos "trilhos" corporativos.

Outro exemplo é a Cruz Vermelha. Diante do problema
de escassez de recursos e voluntários, decidiu difundir
sua mensagem em redes sociais: encorajou as pessoas
a compartilhar informações sobre a Cruz Vermelha com
seus amigos e estimulou as filiais locais a criar blogs
próprios. Estabeleceu diretrizes, produziu apresentações
e deu cursos para educar as pessoas sobre as tecnologias
e seu uso. Os resultados? Vinte e uma filiais já possuem
blogs e milhares de voluntários conversam no Facebook
da Cruz Vermelha com seus amigos.

Você comentou dois dos quatro objetivos da estratégia:
escutar e falar. Quais são os outros?
Energizar, dar suporte e integrar os clientes com a or-
ganização. Energizar diz respeito a vendas. A idéia cen-
tral é incentivar os clientes mais entusiasmados para



que falem com seus amigos e estes, por sua vez, com
seus conhecidos. Dessa forma, a geração de potenciais
clientes, que costuma tomar muito tempo no ciclo de
vendas, é potencializada pelo groundswell. A Lego, por
exemplo, passou a se comunicar com os usuários na
comunidade Lugnet -que não foi criada pela empresa.
Para energizá-los, a Lego idealizou o programa "Em-
baixadores", que seleciona um grupo reduzido de fãs
e os informa sobre os próximos lançamentos. Os em-
baixadores difundem essas informações em suas redes
pessoais e têm a obrigação de transmitir à empresa as
inquietações de outros membros da comunidade, tarefa
pela qual recebem como retribuição peças Lego.

Quanto a dar suporte, isso consiste em fornecer fer-
ramentas para que os clientes solucionem, com base na

experiência de outros usuários, os problemas que apa-
recem. É um objetivo que entusiasma as empresas por-
que reduz os custos de atendimento ao cliente. O Black -
Berry, por exemplo, alimenta fóruns de discussão. Em
vez de ligar para um call center, os clientes consultam o
fórum online e acompanham o que os outros dizem.

O último dos objetivos é integrar: envolver as pessoas
com a empresa de modo que elas colaborem no desen-
volvimento de produtos, oferecendo feedback. Antes de
fazer um produto, as empresas não tentam adivinhar o
que querem os clientes, falam com eles, pedem opinião
sobre o conceito e oferecem a possibilidade de escolha
entre diferentes esboços e protótipos.

Que setores de atividade estão entre os mais ativos no
groundswein
As empresas de mídia e de tecnologia. Se alguma de-

las ainda não se envolveu com o cliente, está com
problemas.

Que investimentos são necessários para implementar
estratégias como as que você descreve?

Não requerem grande investimento, porque essas
tecnologias costumam ser gratuitas, mas demandam
muito trabalho. As conversas online devem constar da
descrição de tarefas das pessoas comprometidas com
essa atividade. Não se trata de ingressar em redes so-
ciais ou escrever blogs porque é divertido. Escutar os
comentários dos usuários e descobrir como aperfei-
çoar os produtos deve contribuir para melhorar o ren-
dimento da companhia.

Para medir o resultado dessas estratégias, é possível
recorrer a algum dos indicadores de uso ha-
bitual. Por exemplo: se a empresa abriu um
canal de comunicação pelo Twitter com o
objetivo de melhorar o suporte técnico, pode
usar o indicador de satisfação do cliente. A

interação por meio do Twitter aumenta
a satisfação do cliente? Com que custo?
Talvez a empresa deva investir cerca de
US$ 10 mil em tecnologia para atendi-
mento ao cliente e meio dia de dedicação
de um funcionário.

As empresas estão capacitadas para o
groundswell?
A maioria não. Mas M nelas pessoas com

os conhecimentos e as habilidades necessá-
rias; é preciso apenas identificá-las.

O que você sugeriria aos líderes que querem
colocar em prática suas idéias nessa área?

Primeiro, que entrem no mundo online e interajam. Não
adianta perguntar sobre esse mundo aos adolescentes
ou delegar a tarefa a um funcionário. A experiência pes-
soal é insubstituível. Segundo, que saibam que haverá
erros. As relações não são perfeitas, e inevitavelmente
alguém dirá algo equivocado e deverá pedir desculpas.
As empresas que sabem pedir perdão triunfarão. Tercei-
ro, que tenham claros os objetivos a alcançar e comecem
por um plano modesto, com potencial de crescimento.
Quem quer delinear uma estratégia de longo prazo des-
cobrirá que seu plano se tornará obsoleto antes mesmo
de terminá-lo. As empresas devem decidir o que farão
primeiro e como medirão o sucesso e então, se o resul-
tado for positivo, estudar o passo seguinte. D





s redes sociais são a chave do futuro cor-
porativo." Foi com essa frase que George
Colony, o número um da Forrester Re-
search, iniciou a principal conferência do
Forrester IT Fórum 2009, em Berlim, Ale-

manha. Segundo o especialista, as empresas que não per-
ceberem a importância das redes sociais para os negócios
serão literalmente varridas pela crise. "Na era pós-reces-
são, o maior desafio que as organizações enfrentarão será
a inovação", explicou. "Consumidores e clientes se con-
verterão em participantes ativos do desenvolvimento de
produtos. As redes definirão os processos de inovação,
que serão como um diálogo contínuo entre os clientes, a
empresa, seus sócios e seus fornecedores."

Em 2008, Colony criou o conceito Social-Sigma para se
referir à forma como as empresas devem adotar as fer-
ramentas e metodologias das redes sociais. Com a estra-
tégia 6-Sigma, as organizações aperfeiçoam os processos
gradualmente, com o objetivo de melhorar a qualidade
de seus produtos. Com o método Social-Sigma, elas me-
lhoram e renovam seus produtos e serviços com base no
feedback das redes sociais, proveniente de clientes, sócios
de negócios, fornecedores ou funcionários. Colony estima
que, nos próximos cinco anos, todas as
empresas incluídas na lista Fortune 500
adotarão a metodologia Social-Sigma
para melhorar suas operações e proces-
sos de pesquisa e desenvolvimento.

A adoção de um sistema de redes so-
ciais não ocorrerá sem intervenção da
alta gerência, alerta um estudo da firma
de consultoria McRinsey. Muitas em-
presas fracassam em suas implementa-
ções pela resistência dos executivos, que
enxergam as redes sociais como amea-
ça. O que os amedronta é o estilo franco
das conversas que acontecem nesses
ambientes e as críticas abertas que os
consumidores fazem sobre os produtos,
os serviços ou a conduta das empresas.
Outras vezes, as redes sociais corporativas simplesmente
não funcionam porque não se integram ao fluxo de tra-
balho diário. O fato de seus padrões serem mais flexíveis
e muito diferentes de sistemas focados em melhorar a
efetividade e eficiência dos processos de negócios leva a
pensar que dispensam uma metodologia de uso rigorosa.

A BlueShirt Nation (BSN), rede social criada em 2006
por Gary Roelling e Steve Bendt para a Best Buy, empresa

Florencia Lafuente é colaboradora da revista HSM MA-
NAGEMENT.

de varejo de eletrônicos norte-americana, é central na ati-
vidade de cada área da companhia. Koelling e Bendt, na
época profissionais de criação da área de marketing, ima-
ginaram que a plataforma seria o meio ideal para reunir
idéias dos funcionários das lojas e usá-las nas campanhas
publicitárias. Isso, no entanto, implicava um esforço extra
das pessoas e o projeto fracassou. A rede não era uma en-
tidade orgânica capaz de crescer "por decreto". Depois do
redesenho do sistema e sua integração com os processos
de negócios, a BSN conseguiu 20 mil participantes ativos,
que hoje são a principal fonte de idéias para melhorar as
políticas corporativas.

MUDANÇA NA ESTRUTURA DE PODER
De acordo com uma pesquisa mundial da McRinsey com
1.200 companhias, quase 30% das empresas utilizam re-
des sociais, com diversos objetivos, entre eles: modificar
as práticas de management, impulsionar a inovação, ge-
renciar as relações e as informações, incrementar a pro-
dutividade e acelerar os ciclos de desenvolvimento de
produtos. As redes sociais também estão desmontando o
organograma corporativo. Eran Barak, responsável pelas
estratégias de marketing globais da Thomson Reuters,

diz que "quem olha o organograma de uma empresa vê a
distribuição de poder formal, mas, se analisar a dinâmica
das redes sociais, encontrará a verdadeira distribuição de
poder. As redes refletem com clareza o fluxo do conheci-
mento, quem dirige realmente as coisas".

Depois do software fornecido como serviço pela web,
as redes estão em segundo lugar em importância entre
as ferramentas web 2.0 usadas pelas empresas (blogs,
wikis, mashups, videocasts, podcasts e outras). A Forres-
ter prevê que até 2013 as organizações desembolsarão
US$ 4,6 bilhões em tecnologias 2.0. Desse montante, as
redes sociais receberão a maior parte: US$ 2 bilhões.



O mercado para os fornecedores
de software de colaboração e redes
sociais está em franca expansão.
Existem mais de 150 empresas que
oferecem plataformas e aplicativos
sob o guarda-chuva "enterprise 2.0"
(versão corporativa da tecnologia
web 2.0). Essas soluções são uma
combinação de tecnologias "sociais"
como blogs, RSS, wikis, redes sociais
e outras, destinadas a facilitar a
colaboração entre funcionários,
sócios de negócios e clientes.
Trazem funcionalidades de redes
como Facebook e MySpace, mas
com maiores níveis de controle e
segurança, e ferramentas analíticas

para medir a adoção e o uso.
As empresas podem contratar

essas ferramentas como um serviço
na web, fazer desenvolvimentos
internos com softwares de código
aberto fornecidos por companhias
como Google ou comprar pacotes de
fornecedores de classe mundial como
IBM e Microsoft ou de pequenas
firmas especializadas. É provável que
no futuro os fornecedores menores
se limitem a soluções segmentadas
e os grandes se concentrem em
aplicativos corporativos integrados.
Segundo a Forrester Research,
muitas das empresas independentes
serão absorvidas pelas grandes e

seus produtos passarão a formar os
pacotes de software de colaboração
empresarial dessas companhias.
Mais ainda: até 2013, diz a Forrester,
a tecnologia 2.0 deixará de ser um
produto para se transformar em
uma função.

O surgimento de padrões e
arquiteturas corporativas 2.0 sólidas,
seguras e aprovadas pela comunidade
de negócios levará tempo. Enquanto
isso, o software "social" impulsiona
mudanças radicais na atual estrutura
de tecnologia da informação das
empresas, porque sua implantação
requer um enfoque renovado sobre
o fluxo de trabalho.

Nos campos mais diversos, do marketing à estratégia
e do serviço ao cliente à inovação, as empresas estão
transformando em aplicativos valiosos as melhores fun-
ções das redes sociais públicas como Facebook, Twit-
ter e MySpace, e das redes de negócios como Linkedln,
Plaxo e Ryze. Algumas optam por implantar pacotes de
software com ferramentas
de redes sociais de fornece-
dores como Microsoft e IBM
ou de concorrentes mais seg-
mentados como Awareness,
Telligent e Jive (veja quadro
na página 94). Outras prefe-
rem desenvolvê-las interna-
mente, com linguagens de
código aberto.

A alemã SAP, gigante do
software de negócios, e a
organização de mídia e ser-
viços de informações Dow
Jones alinharam suas redes
sociais com suas estratégias
centrais. A Toyota abriu canais no Facebook, no You-
Tube e no Twitter para interagir com seus clientes. A
Visa lançou no Facebook o aplicativo The Visa Business
Network (desenvolvido com software do Google), com o
objetivo de interconectar os donos de mais de meio mi-
lhão de pequenas empresas e ajudá-los a promover seus

negócios em uma comunidade mais ampla.
Nos Estados Unidos, firmas de consultoria em recruta-

mento de pessoal fazem pesquisas entre os 25 milhões de
membros do Linkedln para encontrar novos talentos. A
Adidas descobriu que, com cada US$ 100 mil investidos
em publicidade em seu grupo Adidas Soccer, no MySpace,

conseguia que 26 mil usuários
-e potenciais clientes-
utilizassem imagens
da marca para decorar
seu perfil. Quando es-
ses usuários passavam
a dica a seus amigos,
acrescentavam-se 18
mil perfis ilustrados
com imagens da Adidas.
A IBM desenvolveu a
própria rede social com
o software de colabora-
ção Oracle Beehive e

integrou as funções mais popu-
lares do Facebook e do Twitter

a seus sistemas corporativos. Até o serviço secreto britâ-
nico aderiu: está investigando o potencial das redes para
recrutar novos talentos.

O caso da SAP é uma mostra do poder de negócios des-
sas ferramentas. A empresa integrou Facebook, Twitter e
Linkedln a seu software de inteligência de negócios (BI -

92



Business Intelligence) e de gestão do relacionamento com
o cliente (CRM - Customer Relationship Management).
Hoje, seus vendedores se comunicam com os potenciais
clientes pelo Twitter, que acessam por meio do CRM
corporativo. O Twitter se encarrega da colaboração e o
software de CRM, de executar os processos formais ne-
cessários para fechar vendas.

Por meio da SAP Community Network, uma equipe
de 55 funcionários faz a gestão de três comunidades das
quais participam mais de 1,7 milhão de pessoas de 200
países. Duas delas são dirigidas aos desenvolvedores e a
outra, especializada em processos de negócios, une con-
sultores, especialistas corporativos internos, analistas de
negócios e clientes. A empresa se encontra agora na fase
de montar seu ecossistema de negócios na rede social,
para trabalhar, entre outras coisas, em inovação conjunta
relacionada a produtos e serviços.

A SAP ocupa o nono lugar entre as dez organizações
mais comprometidas com as redes sociais, segundo o
ranking 2009 do instituto de pesquisas EngagementDB.
As oito primeiras são Starbucks, Dell, eBay, Google, Mi-
crosoft, Thomson Reuters, Nike e Amazon, e a décima
a Intel. Para elaborar a lista, a EngagementDB analisou
o grau de compromisso com as mídias sociais das cem
marcas mais valiosas do mundo (estas, definidas de acor-
do com o ranking Business Week-lnterbrand). Não levou
em conta apenas a quantidade de canais sociais que essas
empresas gerenciam, mas o grau de envolvimento dos di-
ferentes departamentos e gerentes com cada um desses
canais. E avaliou se as companhias são bem-sucedidas
em estimular a participação de seus clientes e se existe
correlação entre o nível de compromisso, o faturamento e
o lucro. O alto compromisso é indicador de desempenho
e rendimento financeiro superiores.

DESAFIOS À FRENTE
O compromisso organizacional é somente um dos
desafios que as redes sociais trazem para as compa-
nhias. Outros estão relacionados com a tecnologia: a
integração dos sistemas de redes com os preexistentes
nas empresas, a necessidade de maior capacidade de
armazenamento e os riscos dos buracos de segurança.
Também há desafios no terreno da propriedade inte-
lectual, gerados pela inovação coletiva ou pelo perigo
de que se filtrem informações críticas das conversas
dos funcionários nas redes públicas. E, finalmente, o
desafio mais complexo: o desenvolvimento de novos
indicadores de retorno sobre o investimento (ROI) que
incluam a variável social.

John Parkinson, diretor de tecnologia da Transunion,
uma das três principais empresas de serviços de infor-
mações de crédito dos Estados Unidos, fez contas rápi-

das por ocasião da implantação em 2008 do software
de colaboração SocialText. Em menos de cinco meses,
sua rede social havia permitido economizar cerca de
US$ 2,5 milhões, com um investimento de US$ 50 mil.
O SocialText está integrado à plataforma de colabora-
ção da companhia, Microsoft SharePoint, com a qual
compartilha funcionalidades similares. Por ora, explica
Parkinson, a economia provém da redução na compra
de ferramentas e de equipes focadas em melhorar o de-
sempenho organizacional.

A Transunion adquiriu o software SocialText para de-
senvolver a rede dentro do sistema corporativo e evitar
que os funcionários levassem seus debates a uma rede
pública e que as informações de crédito de seus clien-
tes acabassem no Facebook. Dessa forma, o conteúdo
dos fóruns de discussão dos funcionários é armazenado
na base de dados do sistema, que oferece as ferramen-
tas necessárias para analisar as respostas que as pes-
soas leem e quais elas utilizam para resolver problemas.
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Agora a Transunion pre-
tende extrair padrões do
fluxo de conhecimento
e detectar quais são os
funcionários mais efi-
cientes na resolução de
problemas. Isso permi-
tirá fazer experimentos
com novas descrições
de tarefas para essas pessoas, in-
cluindo a gestão das perguntas nos
fóruns.

Se calcular o ROÍ de uma rede social é complexo, é
possível medir o valor criado. A firma de tecnologia EMC
implantou a plataforma de rede social do provedor Jive
em 2007. De seus 58 mil funcionários em todo o mundo,
10 mil são usuários ativos da rede e 15 mil navegam por
ela, mas não participam. Ainda que a adoção ampla não
esteja necessariamente vinculada ao retorno financeiro, a
empresa espera poder medir uma diminuição no volume
de e-mails e arquivos anexados que transitam pela rede
corporativa e uma conseqüente redução nos custos de ar-
mazenamento. A EMC também acredita que o Jive a aju-
dará a reduzir os ciclos de desenvolvimento de produtos.

A gigante farmacêutica Pfizer também busca formas de

calcular o retorno sobre
seu investimento em re-
des sociais. Atualmente
analisa melhorias nos
processos com base na
comunicação entre seus
aplicativos corporativos
e a internet. A empresa
criou um grupo no Face-

book, acessado por milhares de cien-
tistas e executivos por meio do softwa-
re corporativo Microsoft SharePoint.

De seus 98 mil funcionários, 65 mil são usuários regula-
res da rede. Um exemplo do aumento da produtividade é
dado pelo departamento de suporte técnico, que criou um
wiki na rede para que os usuários encontrem soluções
para problemas freqüentes em seus computadores, sem
ligar para o telefone de suporte. Os cientistas, por sua vez,
que trabalham em projetos especiais, podem localizar co-
legas de especialidades complexas em qualquer lugar do
mundo e em poucos segundos.

Perder contato com alguém será cada vez mais difícil.
Veja o caso da Dow Jones, que oferece a seus clientes
corporativos um serviço de rede social com o qual eles
podem elaborar mapas de relações entre centenas de
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milhares de executivos. Tom Aley, vice-
-presidente sênior da empresa, explica
que, com o software Accrue G2, os exe-
cutivos identificam potenciais clientes
e descobrem conexões valiosas entre
eles; enxergam o caminho completo de
uma relação e avaliam a força da com-
binação mediante um sistema de qua-
lificação. O software filtra diariamente
informações de mais de 3 milhões de
blogs e 150 mil notícias de 25 mil fontes
e mantém atualizada a base de dados
em tempo real. Os buscadores do Ac-
crue G2 também recolhem informações
de redes de negócios como o Linkedln e
usam outras fontes da empresa e dados
comparados para fornecer um quadro
mais completo do ambiente de vendas
e das relações entre seus potenciais
clientes e as empresas concorrentes.

DA RETENÇÃO DE TALENTOS
AO SERVIÇO AO CLIENTE
A guerra pelos talentos também acontece nas redes so-
ciais. En 2007, a Deloitte desenvolveu a rede D-Street,
para criar um sentimento de comunidade entre seus
funcionários de todo o inundo e atrair o interesse das
gerações mais jovens. A D-Street permite à empresa
oferecer condições de trabalho mais flexíveis aos novos
funcionários, estabelecer equipes de trabalho virtuais,
capacitá-los com maior rapidez, melhorar a colaboração
e incrementar a retenção. A Ernst & Young, que contrata
3,5 mil novos graduados universitários por ano, geren-
cia grupos de carreiras no MySpace e no Facebook, que
atraem mais de 100 milhões de visitantes por mês. Além
de fornecer informações ali, ela responde a perguntas
dos participantes e faz entrevistas como parte do proces-
so formal de recrutamento.

Segundo um estudo realizado em 2008 entre consumi-
dores norte-americanos pela Cone, 60% dos membros de
redes sociais adultos interagem com as empresas e, desse
total, 93% acreditam que as corporações deveriam usar
mais os meios sociais. Para quê? Havendo a possibilida-
de de o mesmo entrevistado dar mais de uma resposta,
vejamos: para resolver problemas (43%), para receber
feedback sobre seus produtos e serviços (41%), para que
os consumidores interajam com as marcas (37%) ou para
fazer campanhas de marketing (25%).

A JetBlue, companhia aérea de baixo custo com me-
lhores índices de satisfação dos clientes, experimentou
na pele essa nova realidade quando, há dois anos, uma
nevasca a obrigou a cancelar veios e, devido a uma ges-

tão inadequada da situação, acabou paralisando toda sua
frota por vários dias. O descontentamento dos clientes se
propagou rapidamente pela internet. O fundador e então
presidente da empresa, David Neeleman, recorreu ao
YouTube para pedir desculpas e explicar como repararia
o inconveniente. Passada a tormenta, a JetBlue abriu um
canal no Twitter para fazer um acompanhamento ao vivo
de todos os problemas.

Empresas como Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, Ford e
Toyota encontraram no Twitter uma valiosa fonte de in-
formações para a pesquisa de mercado. Com o software
Tweet Scan, podem fazer buscas nos arquivos da rede,
analisar as conversas, detectar tendências e conhecer
mais sobre o nível de compromisso dos consumidores
com seus produtos e com os da concorrência, além de
identificar as mensagens que as mencionam e responder
por meio da tecnologia CoTweet, desenvolvida para ge-
renciar múltiplos autores de uma mesma conta.

Sem dúvida, "estar" nas redes sociais envolve muito
mais do que elaborar um perfil organizacional e espe-
rar que os usuários enviem seus comentários. Significa
comprometer-se, planejar seu uso, determinar objetivos,
manter o conteúdo atualizado e interagir com os inte-
grantes da rede diariamente.

Resta pouco a debater sobre participar dos meios so-
ciais, conclui o estudo da EngagementDB. Logo, as em-
presas sem presença nesse terreno serão a minoria.
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C olaboração em massa, inovação aberta e or-
ganização em rede são apenas alguns dos
conceitos associados à noção de "empresa
2.0", expressão que designa o modelo orga-
nizacional que resulta da incorporação, ao

esquema tradicional, das tecnologias da web 2.0. Tal mo-
delo tem a capacidade de distribuir o poder (antes concen-
trado nessa caixa de ressonância onde habitam executivos
e diretores de empresa) entre os funcionários, os clientes
e os demais integrantes da cadeia de valor. "O capitalismo
já não se define pela produção e distribuição de bens e ser-
viços. Para os defensores da web 2.0, torna-se, agora, uma
conversação", concluem Matthew Fraser e Soumitra Dut-
ta em seu livro Throwing Sheep in the Boardroom: How
Online Social Networking Will Transform Your Life, Work
and World (ed. John Wiley & Sons), dedicado a analisar
o fenômeno da revolução das redes sociais e seu impacto
sobre os negócios.

Ainda que já faça algum tempo que se estude o fenômeno
das redes por diferentes ângulos, os autores assinalam que,
ironicamente, as empresas não estão se adaptando com a
mesma velocidade e o mesmo ímpeto de outros protago-
nistas isolados e coletivos do fenômeno, como, para citar
um exemplo popular e de visibilidade, Barack Obama, cuja
campanha online muito bem-sucedida é considerada um
caso líder em matéria de estratégias de redes sociais.

SOCIAL-SIGMA
Embora a grande maioria prossiga ou avance timidamen-
te, não são poucas as empresas que, obrigadas pela pres-
são crescente de seu entorno complexo, apostam
nas ferramentas de colaboração e nas redes
sociais para inovar e manter-se competitivas.
Confirmam, na marra, que o impacto da
implantação de uma estratégia web 2.0 é

notado pelos resultados. "Quando percebem
que aumenta a rentabilidade que interessa aos
acionistas, fomenta a produtividade de que neces-
sitam os gestores e garante a participação que demandam
os funcionários", dizem Dutta e Fraser, "estão instaladas as
condições para a revolução 2.0 na empresa."

Mas isso não é o mais freqüente. Enquanto as redes so-
ciais respiram horizontalidade para viver e os mercados
funcionam melhor quanto mais livres e abertos, porque
oferta e demanda tentam conectar-se para atingir a má-
xima eficiência com o máximo benefício, a arquitetu-

ra clássica das empresas é a oposta: vertical e fechada,
coercitiva e hierárquica. Não é comum que os funcionários
sejam convidados a participar de projetos em colaboração
com agentes externos ou internos, contribuir em blogs ou
wikis da empresa ou conectar-se a redes online com clien-
tes e fornecedores. Pior: o acesso às redes sociais costuma
ser bloqueado para evitar que os funcionários se conectem
no horário de trabalho. É uma verdadeira falta de nexo, se
levarmos em conta, como destacam os autores, que a inte-
ração humana significativa exige que possamos construir
nossa identidade livremente, afirmando-nos ante os ou-
tros, assumindo e exercendo o poder que temos para agir
e, também, reconhecendo o poder dos demais. As redes
sociais mesclam naturalmente esta tríade determinante:
identidade, status e poder.

Os autores de The Cluetrain Manifesto (ed. Perseus
Books), Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls e Da-
vid Weinberger, anteciparam a revolução social no ano
2000, celebrando a morte do homem-empresa, da gestão
científica, do taylorismo, da elite do poder e de outras fun-
cionalidades das organizações modernas. Condenaram os
três dogmas do capitalismo: produção em massa, marke-
ting de massa e mídia de massa. Assim também diziam os
evangelistas da integração social, como os pesquisadores
do PARC, o centro de pesquisas da Xerox em Palo Alto, na
Califórnia, ou Howard Rheingold, que, no começo dos anos
1990, já havia falado e escrito sobre a comunidade vir-
tual e, um pouco mais tarde, das atualíssimas SmartMOBS
(mobilizações de pessoas que cooperam entre si). Fora do
coração do Vale do Silício, no entanto, os executivos viam

essa primeira onda de "evangelização" da web 2.0
como um movimento radical e perturbador.

A segunda cruzada aprendeu a lição. Menos
agressiva e apocalíptica, mais prática do que
revolucionária, tem em Don Tapscott seu
defensor de maior destaque, cujo livro Wi-
kinomics: Como a Colaboração em Massa
Pode Mudar seu Negócio (ed. Nova Frontei-
ra) já é clássico. Ele lançou recentemente
Grown Up Digital: How the Net Generation

is Changing Your World (ed. McGraw-Hill),
em que fala do potencial da colaboração em

massa sem deixar de ser realista e direto: "A
web 2.0 será uma fonte de agitação e desarticula-

ção para sociedades, empresas e indivíduos que não con-
seguirem acompanhar o ritmo da mudança constante que
ela impõe". Charlene Li e Josh Bernoff, pesquisadores da

A reportagem é de Graciela Gonzáles Biondo, diretora
editorial da revista Gestión, revista-irmã de HSM MANA-
GEMENT na Argentina.



Forrester Research, usam o mesmo critério em seu livro
Groundswell - Fenômenos Sociais nos Negócios. Eles dis-
correm sobre uma estratégia web 2.0 básica e suas fases
de implantação e descrevem casos reais de aplicação para
ajudar líderes e gestores a entender o impacto da web 2.0
no mundo real das empresas. A idéia é demonstrar que,
além das ferramentas, existe um modo de pensar "social".
Mas um modo ainda radical e perturbador?

NA SAÚDE E NA DOENÇA
Em Groundswell, os autores relatam um caso interessan-
te especialmente por sua irreverência: o de uma vinícola
da África do Sul. Quando resolveu empreender o projeto,
Jason Korman sabia que a distância e o tamanho seriam
obstáculos para o rápido reconhecimento de suas bebidas
e o crescimento de sua marca. Decidiu que seus vinhos se-
riam os primeiros a não depender de um artigo em mídia
especializada para se tornarem conhecidos e bem-sucedi-
dos. Aproveitaria plenamente a força do fenômeno web 2.0.
A internet passou a ser seu departamento de marketing. "O
vinho é um lubrificante social. Ainda que nos apaixone a

qualidade de nossos vinhos, estamos convencidos de que o
que mais importa é o que acontece depois que a garrafa é
aberta", disse Rorman.

Começou compartilhando seus vinhos com mais de
uma centena de bloggers do Reino Unido e da Irlanda e
associou-se a Hugh McLeod, blogger norte-americano sar-
cástico e inovador que ama desenhar charges no verso dos
cartões de visita. Juntos, criaram uma marca intrincada
em uma trama social global que vai além do Facebook ou
do Twitter, a Stormhoek.

Quando o declínio financeiro atingiu a Orbital Wines,

empresa inglesa proprietária da marca Stormhoek, no
final de 2007, a empresa sul-africana persistiu com seu
diálogo online. A mesma blogosfera que tinha dado re-
conhecimento, receita e prêmios aos vinhos, à marca e
ao marketing nos bons tempos era o espaço natural para
compartilhar a situação com sua comunidade nos tempos
ruins, a tal ponto que, em vez de pedir um empréstimo a
um banco, pediu ao público online. "Compre uma videira
e salve um posto de trabalho", rezava a proposta. Pelo ca-
pital de 2 mil rands (cerca de US$ 250) era designada uma
vinha com nome e sobrenome ao credor, uma garrafa do
vinho produzido e a garantia de que a Stormhoek deposita-
ria 5% dos custos de produção em um fundo de devolução
dos empréstimos a juros. Poucos dias depois de o pedido
ser colocado na web, havia mais de 70 referências online,
dezenas de milhares de pessoas tinham entrado no site, o
grupo do Facebook estava hiperativo, os registros no Twit-
ter cresciam e 22 videiras haviam sido vendidas. "Mesmo
longe das 3 mil que eram a meta, o caso demonstra que a
web 'empurra'", diz Eve Dmochowska, expert em estra-
tégia online que trabalha na África do Sul e é empreen-

dedora e analista do mundo web 2.0.
No site Bizcommunity.com, Eve enumera

algumas lições que extraiu do caso. A trans-
parência é um pré-requisito premiado com
a "viralidade". Quando a Stormhoek convi-
dou os bloggers a experimentar seus vinhos
grátis, não pediu nada em troca, tampouco
interrompeu a conversa com a comunidade
online -tão primordial para o sucesso quanto
cruzar as fronteiras e pisar o mundo offline.
No pedido de ajuda em sua rede, a empre-
sa dizia: "Estamos juntos desde o começo,
não escondemos a situação, não nos aban-
donem". Resultado: ela captou um pool de
microinvestidores entre seus amigos e con-
tinuou ampliando sua comunidade. A estra-
tégia da Stormhoek sempre evitou os blogs
desumanizados, ou seja, a rede que funciona

no piloto automático -é preciso transmitir claramente que
há pessoas por trás do diálogo. Quando pediu emprésti-
mos, colocou fotos, nomes e sobrenomes das pessoas de
quem havia arrecadado o dinheiro. Dmochowska encerra
o assunto com o que considera um princípio fundamental:
"Você dita as regras. Por isso, seja criativo".

NÃO SABE, NÃO RESPONDA
As empresas parecem enxergar com certa facilidade a
maneira de usar as redes sociais para fazer marketing,
relações públicas e pesquisa de mercado. No entanto, to-
mar a decisão de mergulhar a fundo no modelo web 2.0
e incorporá-lo a outros aspectos da organização e de seu



funcionamento é muito mais difícil. Mesmo que, de acordo
com os resultados das pesquisas, o interesse dos executi-
vos sobre as redes sociais e as ferramentas de colaboração
esteja crescendo (a Forrester Research antecipa um cres-
cimento consolidado de gastos em software 2.0 de 45% ao
ano, entre 2008 e 2015), ainda são muitos os que, de certo
modo paranóicos, as restringem e as temem. O certo é que
não há uma multidão de organizações desesperadas por
conseguir um selo de empresa 2.0.

Segundo dizem Praser e Dutta em seu livro, são três as
razões pelas quais o modelo 2.0 está instalado apenas no
coração das empresas que costumam preferir dar um pas-
so à frente antes cedo do que tarde, Uma delas é o medo do

desconhecido. Os executivos não entendem
as redes e as mídias sociais e, menos ainda,
por que deveriam integrá-las ao funciona-
mento da organização. Os autores chamam
essa barreira de "resistência conceituai".

Outra razão é subestimar o valor que as
redes e suas aplicações associadas podem

trazer à estratégia da empresa, ou sua contribuição à
capacidade inovadora, ou seu papel facilitador na exe-
cução e no contato com os clientes antes (na versão de

cocriação) e depois da venda. Os executivos acreditam que
a web 2.0 e as redes sociais não são mais do que uma moda
passageira, outra bolha, uma conceitualização dificilmen-
te aplicável e carente de resultados tangíveis. Não sabem
muito bem por quê, mas desconfiam dos fenômenos pro-
missores e preferem a segurança do status quo ao risco.

A terceira causa que, segundo Dutta e Fraser, explica a
demora na adesão talvez seja a mais sugestiva: os execu-
tivos percebem a onda social como invasiva e potencial-
mente ameaçadora. Resistem a ela porque reconhecem
seu poder. Como não poderia deixar de ser no mundo
corporativo, esse caso também tem a ver com a disputa
de poder.



DIQUES E TURBINAS
Essa última hipótese -a do fator medo- pode ser conside-
rada também a mais interessante quando se faz o paralelo
entre a revolução das redes e a revolução iniciada por Gu-
tenberg com a imprensa, em 1448. O foco da resistência
está na distribuição, mais exatamente na difusão do poder,
pois a verticalidade hierárquica é superada pelas redes ho-
rizontais. Por deformação estrutural, os gestores, acostu-
mados a impor decisões de cima para baixo, na-
turalmente desconfiam da paridade da rede.
Afinal, ela é difícil de controlar. "Tente
sugerir a um executivo sênior que, da-
qui para frente, a empresa não terá
mais organogramas, nem cargos,
nem cadeia de comando", res-
saltam Dutta
e Fraser. Nes-
se sentido,
os gestores
de nível
médio são
os que mais
resistem à
equiparação, à nivelação demo-
crática de uma organização em
rede -de novo, o poder. Os gestores
sentem que dividir as informações os
deixa sem seu papel de guardiões do que
se pode saber e do que não se pode. Não é por
acaso que a empresa 2.0 ainda é um tema para estudar,
antes de ser uma estratégia a implementar.

Há grande número de empresas em que o poder se en-
trincheira por trás da estrutura e da cultura corporativa.
O grupo daquelas que não têm uma história ou um legado
consolidado para defender é muito menor. Ainda que o
modelo de rede garanta melhor produtividade, mais ino-
vação e maior rentabilidade, ele terá, antes de se impor,
de se submeter às manifestações das leis básicas da natu-
reza humana. Algumas são aparentemente irrelevantes,
como as reuniões. A colaboração em rede reduziria as
reuniões ao mínimo, ou seja, apenas às necessárias para
seguir adiante, mantendo nelas somente os participantes
indispensáveis para decidir. Toda a troca que costuma
tornar uma reunião interminável e com múltiplos propó-
sitos poderia ser feita por meio das ferramentas web 2.0.
Por que resistir, então, a algo tão logicamente produtivo?
Porque, sem reuniões, o poder se democratiza. E é pre-
cisamente o poder o tema central da agenda tácita das
reuniões: o poder de quem convoca, de quem é convidado
e de quem fica de fora; o poder do círculo dos eleitos e dos
ignorados. Daí a resistência. Porque as empresas nunca
foram democracias.

A OUTRA REVOLUÇÃO
Praser e Dutta concordam com Gary Hamel, autor de O Fu-
turo da Administração (ed. Campus/Elsevier), que a difusão
do poder pela web que reescreveu as regras do setor da mídia
encontra paralelo nas corporações. "Enquanto a web é aberta
por princípio, nas corporações, a virtude mais valorizada pa-
rece ser ainda o controle", dizem os autores, citando Hamel.
"A maioria das organizações tem programas de comunicação

muito elaborados, que incluem newsletters, o blog do
CEO, webcasts, e-maüs com vídeos,

mas sempre de cima para
baixo. Poucas empresas
abriram as comportas
para que as opiniões da

base fluam para cima!'
Por isso, especialistas em

gestão de pessoas, como Tho-
mas Davenport, assinalam que
"parece ingênuo, quase utópico,
crer que seja possível semelhante
mudança somente com tecnolo-
gia", mesmo sabendo que o poten-

cial das redes é inegável. O fato de
essas ferramentas não terem exis-

tido antigamente não é a única
razão para que as empresas
continuem sendo hierárqui-

cas. E o fato de existirem agora
tampouco vai destronar as hierarquias, eliminar

a política interna ou equiparar a influência da palavra de um
funcionário à do CEO. A maioria das barreiras que impedem
que a informação flua livremente -lutas de poder, falta de
confiança, falta de incentivos, culturas fechadas, sobrecarga
de trabalho- não desaparecerá com a entrada do software de
colaboração, a não ser por mágica.

Por que a empresa 2.0 ainda não alcançou o ponto de
inflexão? O CEO escrever um blog ou o gestor de recursos
humanos usar o Facebook como ferramenta de recruta-
mento não querem dizer nada; não são mais do que brisa
que não sacode nenhuma estrutura de poder. Talvez, como
sugerem os especialistas, seja apenas questão de tempo. A
entrada no mercado de trabalho dessa geração que nasceu
e cresceu "digital" pode produzir a verdadeira mudança
organizacional, permitindo que a empresa 2.0 se instale
com perspectivas de futuro. É possível. Essa geração já não
acredita nas hierarquias e no controle. Seus integrantes es-
tão convencidos de que a contribuição de cada um ao es-
forço comum é equivalente e que o mérito de uma pessoa
depende do que ela faz e não de seu cargo. D
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