
onstrua e eles virão". Esta frase 

do livro "Shoeless Joe" ("Joe 

sem sapatos", no qual se baseia 

o filme "O Campo dos Sonhos"), 

de W.P. Kinsella, pode funcionar para construir campos 

de beisebol mágicos (ou, quem sabe, campos de futebol), 

mas dificilmente funcionaria para a maioria das 

aplicações de negócios. No entanto, em sua maneira 



própria, é um início. Afinal, não construir nada já é 

uma garantia. A garantia de que ninguém virá. O 

mesmo é verdade em mídia social. O conceito é quente 

nos negócios hoje em dia, mas envolve mais do que 

simplesmente construir uma plataforma, abrir o acesso 

e esperar que grandes massas subitamente queiram 

comunicar-se e compartilhar. Para criar uma rede social 

de relacionamento deve-se ter estratégia e propósito. 

Pr imeiramente, coloquemos as coisas na 

perspectiva correta. É importante garantir que estamos 

nos comunicando no mesmo contexto. Então vamos 

definir um termo-chave. A Wikipedia define o termo 

"mídia social" como: 

"Mídia para interação social, utilizando técnicas 

de publicação altamente acessíveis e de escala. A mídia 

social utiliza técnicas baseadas em rede para publicar e 

transformar monólogos em diálogos midiáticos sociais. 

Elas dão suporte à democratização do conhecimento e 

da informação e t ransformam as pessoas de 

consumidores de conteúdo em produtores de 

conteúdo". 

As atividades com as quais nos envolvemos quando 

estamos utilizando uma rede social não são novas, 

únicas ou dependentes de tecnologia. São atividades 

que fazem parte do ser humano que vive em 

comunidade. 

Como membros de uma organização com ou sem 

tecnologia, temos praticado as agora chamadas 

"atividades de mídia social" desde que, como espécie, 

vocalizamos nossas primeiras palavras (ou grunhidos). 

A tecnologia da mídia social faz com que nossos 

esforços ganhem poder exponencial como nunca antes 

na história. E aí que reside o verdadeiro valor da mídia 

social. 

Hoje, podemos colecionar, compartilhar, colaborar, 

aumentar e engajar nossa rede com uma velocidade e 

um alcance sem precedentes. Um problema pode 

ocorrer com uma 

empresa na China 

e ser solucionado 

no Brasil. U m a 

pergunta pode ser 

feita na índia e 

respondida na 

Turquia. O capital 

intelectual de 

nossa espécie é 

agora captado e 

acessado via mídia social. 

Brian Solis, autor de "Engage", chama a mídia 

social de "redistribuição de influência". E aqui que 

estabelecemos o propósito deste artigo. 

Tradicionalmente, influência e informação eram 

centralizadas. Como profissionais do aprendizado 

tínhamos a chave da influência. Se um gerente quisesse 

um treinamento, o departamento de treinamento 

deveria criá-lo. Se um funcionário precisasse de uma 

resposta em uma questão de RH, ele teria de passar por 

toda uma cadeia de gerenciamento para encontrar a 

resposta. Nessa estrutura, todas as respostas levam ao 

topo da pirâmide como se alguma deidade ou um mago 

estivesse presente no nível mais alto e tivesse todas as 

respostas. Apesar de o sistema ter funcionado por 

décadas, esse nível de influência está em decadência e 

em breve será tão antiquado quanto as pirâmides Maias. 

A influência já não se restringe a uma estrutura 

hierárquica. C o m a mídia social isto tudo se 

transformou e estamos todos interligados uns aos outros 

e através das redes de outros. A influência agora se 

baseia no conteúdo de cada um e não na posição de 

cada um. No território da mídia social as pessoas 

passam a seguir quem possui soluções, e não títulos. A 

vantagem da estrutura é que um funcionário já não está 

mais limitado à cadeia de gerenciamento e pode buscar 

respostas para seus desafios de trabalho em sua rede 

estendida. A estrutura de "Cadeia de Comando" é 



limitante porque as soluções estão restritas ao capital 

intelectual da cúpula que a comanda. Com a mídia 

social, os recursos se tomam exponenciais conforme a 

rede se expande na organização, e até fora dela, quando 

o firewall permite. Poupa-se tempo e freqüentemente 

há idéias em abundância. Portanto, nosso primeiro 

ponto é: toda organização deveria desenvolver uma 

infra-estrutura de mídia social para seus funcionários, 

clientes e todos os stakeholders da organização para 

compartilhar conhecimento. 

Se tudo isto ainda não o convenceu a usar mídia 

social em sua organização, seguem aqui dez razões 

adicionais pelas quais você deveria: 

1. A transparência da internet permite a você ouvir o 

que os seus funcionários e clientes dizem sobre você, 

mas não dizem na sua frente. 

2. Funcionários têm acesso a especialistas em 

determinados assuntos, o que economiza tempo e 

dinheiro. 

3. O "Back-channel" (sala de apoio ou canal 

periférico) se torna uma forma de avaliação, conduzindo 

sua organização a soluções. 

4. Funcionários se tomam engajados e influentes. 

5. Redes de colaboração são usadas para resolver 

problemas organizacionais sem ajuda. 

6. Compartilhamento exponencial de melhores 

práticas na organização e até na indústria. 

7. A organização tem outra opção como fonte de 

novas contratações em potencial por ver sua influência 

na rede. 

8. Os treinamentos não estão mais limitados ao 

conhecimento de um instrutor, mas potencializados 

por incluírem agora o capital intelectual da 

comunidade. 

9. As soluções são criadas globalmente e catalogadas 

centralmente. 

10. O capital intelectual não se perde com o turnover. 

Uma vez que a informação seja compartilhada, esta se 

toma propriedade da comunidade e da organização 

para futuros funcionários usarem. 

A lista pode ir além. Muitos diriam que a mídia 

social não é uma moda passageira. Pelo contrário, mídia 

social é uma integração de aprendizado, comunicação, 

avaliação e sistema de montagem de equipes. O 

catálogo de ferramentas de mídia social tem 

literalmente centenas de itens. Para adicionar ainda 

mais relevância, vamos examinar uma das ferramentas 

mais populares de mídia social hoje em dia, o twitter. 

A Twitter, Inc. define seu produto, twitter, como 

"uma rica fonte de informação instantânea". 

Percepções comuns sobre o twitter levam os não-

usuários a crer que essa ferramenta de mídia social é 

para pessoas que compart i lham informações 

irrelevantes, como problemas de lavanderia e fofocas. 

Verdade seja dita, há uma grande quantidade de 

informação inútil circulando pelo "twitterverso". Mas 

isso se parece com o quê? A internet tem uma 

enormidade de informação inútil circulando de servidor 

em servidor. Alguém recomendaria isolar-se e não ter 

sua organização na internet por isso? E muito 

improvável. O uso da internet é tão comum quanto o 

de qualquer aplicação ou máquina hoje em dia. Como 

usuários bem informados, aprendemos a filtrar a 

internet exatamente como já fazíamos com jornais, 

bibliotecas e outros. Publicações não são relevantes 



para nós o tempo todo. Assim, filtramos o que queremos 

em um dado momento. Com o twitter não é diferente. 

Twitter é uma incrível ferramenta de busca 

também. Sites como o www.search.twitter.com 

podem fornecer conteúdo tão poderoso quanto o 

Google, Yahoo ou Bing. A diferença é que o twitter 

não recolhe informação, recolhe usuários que 

compartilham informações. Essa informação então 

passa a ser parte de uma extensa base de dados que 

pode ser acessada gratuitamente. Algumas dessas 

informações podem ser até mais útil do que uma busca 

tradicional na internet. Por exemplo, se quer saber como 

os funcionários se sentem a respeito de um pacote de 

benefícios, você não poderá fazer uma busca no Google 

para encontrar essa informação. Entretanto, se você 

tiver uma robusta rede de mídia social (como o twitter) 

em sua organização, terá um nível de transparência 

que nem mesmo pesquisas de satisfação têm. Além 

disso, você também obtém informações de forma 

imediata. Os dados são atuais, não são solicitados e são 

tipicamente autênticos exatamente por isto. Quanto 

você pagaria a uma consultoria de avaliação para criar 

uma pesquisa para obter exatamente as mesmas 

informações? 

Twitter é uma plataforma de aprendizado 

profissional também. Desde o twitter, o back-channel 

tomou-se uma entidade em muitas salas de aula. Esse 

canal de diálogo informal agrega uma dimensão 

adicional a eventos de treinamento como seminários e 

conferências. Na edição mais recente da Conferência 

Internacional da ASTD, o Back-channel estava bastante 

presente. Os participantes o utilizavam para reunir 

feedback sobre os palestrantes antes de irem a uma 

sessão ou davam feedback para evitar que outros fossem 

a uma sessão ruim. Comentários e links de diversas 

apresentações foram compartilhados e divulgados 

pelos participantes e até por pessoas que conseguiram 

participar. A rede de usuários desse Back-channel 

chegou a coordenar um "Tweet-up", uma reunião 

A influência agora se 

baseia no conteúdo de 

cada um e não na posição 

de cada um. No território 

da mídia social as pessoas 

passam a seguir quem 

possui soluções, e não 

títulos 

informal de tweeters (nome dado a pessoas que utilizam 

o twitter). 

A loja Best Buy (vendedora de eletrônicos nos 

Estados Unidos) percebeu o potencial de receber 

feedback em tempo real. Criaram o Twelpforce 

(@twelpforce no Twitter). Viram que precisavam 

fortalecer o relacionamento com seus clientes. A Best 

Buy melhorou seu suporte técnico para revelar sua 

marca e simplesmente entrou no "twitterverso" com 

sua própria identidade, visando atender às necessidades 

de seus clientes. No final de 2009, a @twelpforce já 

tinha oferecido 19 500 respostas a questões de 

consumidores. Além disso, cada uma das respostas 

fornecidas agora faz parte de uma base de dados que 

qualquer pessoa pode consultar no twitter. 

Talvez o aspecto de marketing da iniciativa da 

@twelpforce seja evidente, mas a relação com 

profissionais de RH pareça meio evasiva. Dependendo 

do tamanho da organização, seus fúncionários estão 

falando sobre você no twitter e em outras ferramentas 

de mídia social. Alguns utilizam o próprio nome, outros 

utilizam apelidos e nomes fantasia, mas muitos dão a 

você um dos presentes mais valiosos que um 

funcionário pode dar: feedback. E a oportunidade da 

http://www.search.twitter.com


Esses são apenas alguns dos assuntos. Muitos 

profissionais de RH já imaginaram como seria se 

pudessem ser uma mosca que ficasse na parede junto à 

máquina de café e ao filtro de água, onde os funcionários 

normalmente se reúnem. Com ferramentas de mídia 

social como o twitter, você pode ser essa mosca. Agora 

é possível ouvir e saber com o que os funcionários se 

preocupam. No entanto, fique claro que isso não dá 

permissão para abusos. Cenários como Big Brother 

irão rapidamente esvaziar a rede social. Funcionários 

devem ser livres para compartilhar sem retribuições 

ou retaliações. 

A segurança não deveria ser descartada, mas não 

pode fechar a porta para a mídia social na organização. 

As preocupações de departamentos de TI são válidas e 

legítimas, portanto devem ser levadas em consideração. 

Os funcionários precisam ser treinados para saber o 

que é apropriado discutir em redes abertas como 

twitter. Há algumas plataformas, como o twitter, que 

possuem sistema de senha ou uma senha instalada por 

trás do firewall (Yammer.com, por exemplo). Se você 

tem uma política de e-mail, você tem uma política de 

mídia social ou deve criar uma. Há quem diga que o e-

mail foi a primeira ferramenta de mídia social 

juntamente com o telefone. E-mails podem vazar 

informações da mesma maneira que redes sociais. É 

importante e recomendável que se consulte o 

departamento de TI. 

O Brasil possui uma das populações de usuários de 

twitter que mais cresce no mundo. De acordo com 

levantamentos recentes, essa população representa hoje 

2% de todos os usuários no mundo. A maior 

concentração dessa população encontra-se em São 

Paulo, seguida do Rio de Janeiro. Políticos, celebridades 

e parte importante da população —onde nos 

incluímos— estão utilizando. essa ferramenta para 

compartilhar, conectar-se e colaborar .uns com os 

outros. Construir uma plataforma de mídia social em 

sua organização é essencial. Se você quer ROI, leia 

diversas histórias como @twelpforce nas quais 

organizações abraçaram a democratização da 

informação e a redistribuição de influência. A melhor 

maneira de entender Mídia Social é começando autilizá-

la. Suavize as críticas e abra uma conta. Em algum 

momento da sua vida, você mandou seu primeiro e-

mail. Talvez esteja na hora de você enviar o seu primeiro 

tweet. 

Text Box
Fonte: T&D: inteligência corporativa, São Paulo, ano 18, n. 164, p. 46-50, 2010.




