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Para as empresas, a crescente popularidade do Facebook, do Twitter e outros sites de mídia 
social representam uma oportunidade tentadora. Enquanto milhões de pessoas se aglomeram 
nesses serviços para bater papo, flertar, trocar fotos e formar redes de amigos, as empresas 
têm a chance de sintonizar essas bilhões de conversas digitais. Podem lançar um produto, ficar 
a par do retorno dos consumidores ou pedir sugestões. Trabalhando da forma certa, os 
próprios clientes podem até produzir a publicidade das empresas e trocar anúncios com seus 
amigos, de graça. Starbucks, Dell e Ford Motor são testemunhas da mágica que a mídia social 
pode criar. 
 
As mesmas ferramentas, no entanto, trazem riscos. Funcionários encorajados a acessar sites 
de redes sociais podem desperdiçar horas. Ou ainda pior, podem vazar segredos empresariais 
ou prejudicar relações com outras companhias, ao criticar sócios ou parceiros. Mais do que 
isso, basta apenas um passo em falso, um acesso um pouco mais desajeitado, e as 
companhias podem rapidamente ver-se vítimas das forças que tentam dominar. Milhares de 
bloggers atacaram o analgésico Motrin em 2008 por considerar um anúncio da marca da 
Johnson & Johnson degradante para as mães. 
 
Nos últimos cinco anos, toda uma indústria de consultores emergiu para ajudar as empresas a 
navegar no mundo de redes sociais e blogs. Os autoproclamados especialistas incluem desde 
legiões de aspirantes até superestrelas do setor, como Chris Brogan e Gary Vaynerchuk. Eles 
escrevem livros que são sucesso de vendas, repartem conselhos e comandam cursos por 
milhares de dólares por dia. Os consultores pregam o poder transformador das mídias sociais 
e, com frequência, apresentam-se como estudos de caso bem-sucedidos. 
 
O problema, segundo um coro de críticos cada vez maior, é que muitos pretensos guias levam 
os clientes para fora dos trilhos. Os consultores valem-se da repercussão provocada como sua 
principal moeda e o sucesso é mais definido pelo número de seguidores no Twitter, menções 
em blogs ou acessos no YouTube do que por mensurações tradicionais, como o retorno sobre o 
investimento. Essa abordagem poderia desestimular a presença das empresas nas mídias 
sociais e as ricas oportunidades que estas representam. "O cenário é um pouco como o Oeste 
Selvagem", afirma o consultor David Armano, do Dachis Group. Sem citar nomes, ele compara 
alguns consultores a "vendedores de remédios milagrosos". 
 
Os críticos reclamam que muitos dos novos especialistas adotaram um modelo ortodoxo que 
dá pouca flexibilidade para situações diferentes. Seus pronunciamentos seguem um rígido 
evangelho: seja transparente, engaje-se com seus clientes e quebre obstáculos entre grupos 
para estimular a interação. Essa rigidez, no entanto, nem sempre faz sentido em termos de 
negócios. Adam Kmiec, diretor de marketing interativo da agência de publicidade Marc USA 
comenta sobre uma empresa cuja receita, em grande parte, vinha do Departamento de Defesa 
e que havia alocado US$ 4 milhões para mídias sociais. "O que vocês esperam conseguir?", 
perguntou aos representantes da empresa. No fim das contas, o cliente decidiu que o 
Pentágono, com sua obsessão por sigilo, não ficaria muito entusiasmado com um fornecedor 
que se promovia no Twitter. 
 
A contestação desses comerciantes que exageram os fatos está aumentando. Rob Spencer, 
analista sênior do laboratório farmacêutico Pfizer, relaciona-se frequentemente com 
consultores das mídias sociais para buscar formas de amplificar os recursos da empresa. Ele 
recomenda cautela. "É preciso pisar com muito cuidado e ter seus sensores de custos ligados", 
afirma. 
 
Às vezes, as próprias promoções dos consultores podem colidir com a dos clientes. Foi o caso 
de James Andrews, que trabalhava no início do ano para a empresa de relações públicas 
Ketchum. Como consultor, ele ajudou companhias como Newell Rubbermaid, Monster 
Worldwide e FedEx a desenvolver suas estratégias para blogs e para o Twitter. Ao pousar em 
Memphis para reuniões com a FedEx, ele diz que teve uma forte discussão com um racista no 
aeroporto. Colocou, então, no Twitter que ele "morreria se tivesse de viver" na cidade. O 



comentário desencadeou uma onda de fúria de funcionários da FedEx em blogs e, em seguida, 
um pedido de desculpas de uma embaraçada Ketchum. Para Andrews, no entanto, o 
comentário trouxe mais fama. "Isso me ajuda. Uso como um estudo de caso. Cria 
autenticidade." Em junho, Andrews deixou a Ketchum para lançar uma consultoria, a 
Everywhere. Ele trabalha com a Macy's, a CNN e atriz Jane Fonda para promover suas marcas 
e monitorar as audiências no Facebook, em blogs e no Twitter. 
 
Os céticos podem apontar montes de exemplos em que os experimentos em mídias sociais 
fogem de controle. Um deles é a malfadada promoção da agência Saatchi & Saatchi para o 
Toyota Matrix. Em 2008, mirando a população masculina jovem, uma faixa demográfica 
conhecida por resistir aos anúncios tradicionais, a equipe de mídia social da agência criou uma 
campanha baseada nas brincadeiras do "Punk'd" um programa de "pegadinhas" da MTV. De 
acordo com o plano, os compradores potenciais de um Matrix selecionariam um amigo para ser 
alvo de uma brincadeira. A esperança: um pouco de susto, muitas risadas e, talvez, uma 
grande onda de marketing gratuito no Facebook, no MySpace e no Twitter. 
 
Amber Duick, um dos alvos da campanha, diz que recebeu uma série de e-mails de um fictício 
"hooligan", um torcedor de futebol briguento chamado Sebastian Bowler. Ele dizia que iria 
visitá-la, junto com seu cachorro pit bull. Ele tinha uma página no MySpace em que se 
vangloriava por "beber álcool em excesso" e participar de tumultos. Um dos e-mails que Duick 
recebeu era uma conta falsa de danos provocados em um quarto de hotel devastado por 
Bowler. Duick entrou com um processo de US$ 10 milhões em outubro, sustentando que para 
proteger-se da chegada de Bowler dormia com uma faca perto de sua cama. "Ela estava 
aterrorizada", diz seu advogado, Nicholas Tepper. 
 
Em comunicado, a Saatchi e a Toyota escreveram que iriam "defender-se vigorosamente 
contra a reivindicação", que consideram "inteiramente sem mérito". Informaram também que 
a requerente havia concedido "sua permissão para receber e-mails de campanhas e outras 
comunicações da Toyota." 
 
O diretor de criação digital da Saatchi, James Cooper, diz que a mídia social, por sua natureza, 
é imprevisível, o que a torna um alvo fácil para os críticos. "Qualquer um que diga 'Isto vai 
funcionar' ou está mentindo ou é louco", diz. Cooper também ressalta a dificuldade de medir 
os resultados. "Se algo chega a 20 milhões de acessos no YouTube, é [considerado] bom", 
afirma. "Mas e se metade dos comentários for negativa? Não acho que ninguém tenha um 
estudo de caso de longo prazo." 
 
Enquanto os consultores de marketing focam-se na repercussão e no engajamento, seus 
colegas que trabalham contratados em empresas tentam usar a mídia social para mudar a 
forma como as companhias operam. O objetivo da "Empresa 2.0", conceito descendente do 
movimento de "gerenciamento da informação" dos anos 90, é redirecionar a informação 
fluindo pelas empresas, enfrentando as hierarquias que sejam rígidas demais. Ferramentas do 
SharePoint, da Microsoft, e do Lotus Notes, da IBM, juntamente com pacotes de novas 
empresas como o Jive Software e o Socialtext permitem que grandes redes compartilhem 
documentos e trabalhem juntas. 
 
No entanto, a badalação em torno das mídias sociais levou muitas empresas a comprar esses 
sistemas antes que estivessem prontas para colocá-los em funcionamento. Jennifer Okimoto, 
da IBM Global Business Services, diz que muitas empresas tomaram a iniciativa nas mídias 
sociais e agora estão com montes de softwares encostados, sem instalar. "Estou trabalhando 
com uma companhia que fez investimentos imensos" em software de mídia social, afirma. No 
entanto, apenas um pequeno número de funcionários os usa. Um estudo da Forrester Research 
mostra que apesar da badalação em torno à Empresa 2.0, menos de 15% da força de trabalho 
do setor de informação usa os blogs internos e outras ferramentas de colaboração. "O e-mail 
ainda é dominante", diz Ted Schadler, autor do estudo. 
 
A situação econômica intensifica o foco na prestação de contas. "As companhias não têm mais 
dinheiro sobrando" para fazer experimentos com isso, diz Mark Turrell, executivo-chefe da 
Imaginatik, uma vendedora de ferramentas de gerenciamento de informação. 



 
Os debates sobre a repercussão estão levando a confrontos entre os consultores. No fim de 
outubro, Adam Kmiec, da Marc USA, uma figura relativamente pouco conhecida no setor de 
mídia social, lançou um ataque, via blog, contra Chris Brogan, um dos principais caciques da 
área. Presidente da empresa de consultoria New Marketing Labs, Brogan é alvo de inveja 
considerável: possui 110.379 seguidores no Twitter, é coautor de "Trust Agents", livro sobre as 
novas mídias sociais que é sucesso de vendas, e ganha muitos dólares com palestras. 
 
Kmiec escreveu sobre Brogan: "Ele de fato fala bem. Ele apresenta bem. Isso o faz talentoso? 
Sim. Isso o faz inteligente? Sim. Isso o faz um especialista? Não." Kmiec pediu a Brogan 
mensurações e estudos de caso de clientes para provar seu sucesso em mídias sociais. Brogan 
respondeu no blog, rejeitando as perguntas sobre seus clientes e as mensurações das mídias 
sociais: "É uma ciência exata de marketing? De forma alguma. Em parte, porque, de tão nova 
que é, estamos inventando os estudos de caso enquanto experimentamos. Se as companhias 
estão pedindo mais e mais experimentos comigo para ver se funcionam bem para eles? Sim, e 
como estão." 
 
Muitos argumentam que a fixação em números sólidos poderia levar as empresas a ignorar os 
dividendos decorrentes da mídia social mais difíceis de quantificar, como confiança e 
comprometimento. Um funcionário que usa o Twitter, por exemplo, pode desenvolver a 
confiança ou boa vontade entre os clientes, mas encontrar problemas para traduzir isso em 
números. "Há esta suposição padrão, de que o retorno sobre o investimento é a mensuração 
correta para tudo", diz Susan Etlinger, vice-presidente sênior da consultoria Horn Group. "Tudo 
precisa converter-se em valor monetário em 12 semanas, para que possamos achar que 
estamos sendo bem-sucedidos. Mas, frequentemente, o que eles estão mensurando é 
enganoso." 
 
O risco é de que uma reação contrária às promessas fáceis dos consultores possa reduzir os 
investimentos em mídia social, justamente quando o setor está para decolar. Um exemplo foi a 
onda das empresas pontocom há dez anos. A disparada das cotações das ações era baseada 
nas promessas e badalações. No início da década, quando os investidores começaram a 
centrar a atenção nos lucros magros, o mercado desmoronou. Muitas empresas, no entanto, 
tiraram conclusões erradas. Pensaram que o declínio de um mercado era sinal de que a 
internet era uma promessa equivocada e, então, tiraram seus investimentos. Isso ocorreu 
justo quando a tecnologia estava prestes a cumprir muitas de suas promessas. 
 
A melhor forma de evitar uma reação contrária similar atualmente é que os praticantes das 
mídias sociais, incluindo os consultores, transfiram o foco das promessas para os resultados. 
Poderia ser a única forma de converter os céticos e jogar pelo ralo os remédios milagrosos.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 dez. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


