m 2003, o braço médico da Boston
University (o Boston University Medical Campus, ou Bumc) anunciou a
intenção de erguer um laboratório avançado de alta segurança para estudar agentes
biológicos virulentos. A expectativa era que
pesquisas inovadoras conduzidas no laboratório trouxessem avanços na saúde pública e no contraterrorismo — para o combate
de armas biológicas como ebola, tularemia,
antraz e outros agentes letais. A princípio, o
projeto foi saudado como uma bênção para a segurança nacional americana, para a

posição de líder em biotecnologia da região
e para a economia de Boston.
Mas, de repente, a maré virou. Conhecido oficialmente pelo nome Emerging
Infectious Diseases National Laboratories,
o complexo ficaria perto da Bumc, na confluência de duas zonas residenciais de Boston, South End e Roxbury. Quanto mais os
moradores se inteiravam do tipo de substância com que o laboratório lidaria, menor
sua disposição a tê-lo como vizinho. Seria
realmente seguro? E se uma substância
dessas escapasse dali? Não seria um alvo
visadíssimo por terroristas? Se era tão seguro como diziam seus defensores, por que
não o construíam numa região nobre como
Brookline, Newton ou Wellesley?
Não foi pequeno o papel do ativismo
online em mobilizar a comunidade. Um site
dedicado ao tema (stopthebiolab.org) rapidamente galvanizou uma forte resistência

MÍDIAS SOCIAIS

na comunidade. Organizações estabelecidas dedicadas ao meio ambiente, à saúde
pública e à justiça social (Conservation
Law Foundation, Massachusetts Nurses
Association e Boston Mobilization, entre
outras) usaram seus websites para difundir
a mensagem. O projeto foi alvo de ações na
Justiça e rapidamente passou de queridinho a pária. A inauguração do laboratório
foi adiada por ordem de um tribunal federal
para mais estudos sobre a segurança ambiental. Pesquisas com as substâncias mais
letais, a finalidade da construção do laboratório, talvez nunca sejam permitidas.
Não é de hoje que empresas e outras
instituições buscam o contato com a comunidade para nutrir relações positivas e
de cooperação entre si e o público. Antes
da internet, tinham muito mais tempo para
monitorar de forma metódica atividades da
comunidade e reagir conforme necessário.
Com a chegada de mídias sociais, essa possibilidade desapareceu, deixando um vácuo
na gestão da comunidade que pede urgentemente novas habilidades, táticas de adaptação e uma estratégia coerente. Aliás, no
mundo hiperconectado de hoje, a comunidade de uma empresa tem poucas barreiras
geográficas; abarca todo cliente e toda parte
interessada, não só vizinhos próximos. Este
artigo, baseado em estudo que fizemos para avaliar a utilização de mídias sociais em
mais de 20 empresas, descreve as mudanças trazidas por plataformas de mídia social
e mostra como a empresa pode tirar o máximo desse admirável mundo novo.

O que distingue as novas
comunidades?
Ferramentas de colaboração viabilizadas
pela tecnologia da informação, como redes sociais, wikis e blogs, aumentam muito a velocidade com que uma comunidade
se forma e ampliam seu impacto e alcance. Novas comunidades surgem e desaparecem rapidamente e a cada momento podem ser lideradas por alguém distinto. Interfaces móveis deixam um grupo sempre
em alerta, pronto para agregar informações
ou partir para a ação.
0 propósito e a composição de uma

comunidade podem variar muito. Seu tom
também: pode ir do cordial e colaborativo
ao abertamente hostil. A importância de distinguir uma da outra — para então decidir se
e como dialogar com ela — faz da disciplina
de administrar comunidades uma atividade
interna delicada e altamente estratégica.
Muitas das comunidades de mídias sociais que citamos são do setor de saúde, no
qual a participação é robusta e influente.
Um relatório da Manhattan Research sugere que mais de 6o milhões de americanos
são consumidores de recursos de "saúde
2.0". Leem ou contribuem para blogs, wikis, redes sociais e outras iniciativas geradas por pares. Na prática, usam o Google
como ponto de partida. As lições que aqui
apresentamos servem para comunidades
virtuais em outros campos movidos a conhecimento, como direito (Divorce36o),
finanças (Wikinvest, Marketocracy), publicações (Wikipedia, Huffington Post) e P&D
(InnoCentive, IdeaStorm).
Com mídias sociais, deixamos a era da
página de internet isolada, estática. Hoje,
qualquer comunidade gera e verifica informações. Cada vez mais, o usuário trata um
espaço desses como a primeira parada na
hora de colher dados e formar uma opinião.
Um estudo recente do instituto Pew revelou que quase 40% dos americanos dizem
ter duvidado da opinião ou do diagnóstico
de um profissional da medicina por conflitar com informações que haviam achado na
internet. Se as pessoas depositam tal fé no
que encontram na internet, em que estarão
dispostas a acreditar se participantes de um
fórum em mídias sociais começarem a malhar sua organização? Quando esse dia chegar, você estará preparado?

Recursos de mídias sociais
Plataformas de mídia social acentuam o
poder de comunidades na internet de quatro maneiras: promovem relacionamentos profundos, permitem a rápida organização, melhoram a criação e a síntese do
conhecimento e ajudam a filtrar melhor a
informação.
Relacionamentos profundos. Membros de uma comunidade que utilize

ferramentas e recursos de mídias sociais
estabelecem relações multifacetadas muito mais ricas do que as forjadas em gerações
anteriores de comunidades virtuais (como
fóruns de discussão e listservs). Esse elo
gera uma confiança profunda. Prova disso
é o tipo de informação que se compartilha
em comunidades da PatientsLikeMe, uma
avançada rede de relacionamentos na internet para vítimas de esclerose lateral amiotrófica (ELA), mal de Parkinson e outras
doenças crônicas. Usuários dão detalhes
sobre seu quadro e sobre o curso de tratamento seguido — incluindo aquilo que não
foi prescrito por seu médico. No website,
gráficos e curvas de progresso ajudam o indivíduo a visualizar seu (complexo) histórico de tratamento, permitem a comparação
com gente na mesma situação e incentivam
cada usuário a opinar e dar conselhos sobre
o progresso de outros.
Para o setor de saúde, as implicações são
profundas. Aliás, esse tipo de comunidade
está mudando o modo como o médico atende o paciente. Quando analisou um gráfico
que comparava seu regime de tratamento
com os de outros portadores de esclerose
múltipla, um membro dessa comunidade
na PatientsLikeMe concluiu que estava
sendo submedicado. Conforme relatado
em reportagem na revista do The New York
Times em março de 2008, o paciente mostrou ao médico dados que indicavam que
dosagens mais altas agora eram a norma e o
convenceu a receitar uma dose maior. Com
isso, o paciente passou a ter uma mobilidade que havia 14 anos não tinha.
Rápida organização. Ferramentas de
mídia social permitem a mobilização de
usuários em torno de interesses comuns ou
eventos futuros e facilitam a formação de
comunidades eletrônicas. É possível mobilizar centenas de milhares de pessoas em
questão de horas.
O grupo de câncer de pulmão do website Inspire (que abriga comunidades de
doentes, famílias e grupos de interesses de
diversas doenças) rapidamente converteu
um concurso da revista GolfDigest — "What
Would You Shoot?" — em ferramenta promocional. O grupo mobilizou milhares de

usuários da internet para que dessem ao chegam a unir forças para iniciativas arrojaamador John Atkinson — um sobrevivente das de pesquisa. Inspirados pelo relato de
de câncer de pulmão — a oportunidade de que o lítio poderia ajudar portadores de ELA,
jogar com três celebridades no Torrey Pines os membros há pouco lançaram uma iniciaSouth na semana anterior ao U.S. Open do tiva descrita por Jamie Heywood (cofundaano passado. O quarteto incluiu o apre- dor da PatientsLikeMe) como "o primeiro
sentador Matt Lauer, que depois convidou ensaio do mundo na vida real, em tempo
Atkinson a seu programa de TV, o Today. A real, aberto, não cego e conduzido por parápida ação da comunidade permitiu o uso cientes". No prazo de meses — e não de anos,
do comovente caso de Atkinson para cons- como ocorre em geral com estudos formais
cientizar o público sobre a doença e sobre a —, os membros tinham reunido e postado daimportância do diagnóstico precoce.
dos submetidos por centenas de portadores
Comunidades online também são úteis de ELA que usavam lítio. As conclusões da
em ações de lobby mais ágeis. A Sermo (re- comunidade até agora não corroboraram o
de social exclusiva para médicos) já permi- estudo anterior, o que poderia evitar que outiu que esses profissionais se mobilizassem tras vítimas depositem esperanças infundarapidamente por uma série de causas. A das num único estudo cujos resultados não
rede foi usada, por exemplo, para chamar puderam ser reproduzidos.
atenção para cortes em reembolsos proposFiltragem de informações. Aproveitos por seguradoras e organizar a resistência tar o conhecimento de uma comunidade
a essa iniciativa. Há pouco, seus membros mundial de (em sua maioria) amadores de
conseguiram mobilizar médicos contra a pouco serviria se não fosse possível separar
proposta de reforma da saúde americana, o joio do trigo. Por sorte, ferramentas cada
ainda que a American Medicai Association vez melhores de classificação, busca e filoficialmente a apoiasse.
tragem tornam possível a identificação das
Criação e síntese de conhecimento. contribuições mais populares ou úteis. BasUma comunidade online moderna pode ta ver a nota agregada dada a médicos por
reunir o conhecimento gerado por mem- pacientes em sites como Yelp e por pessoal
bros em documentos duradouros e outros de enfermagem no CareSeek.
artefatos muito mais úteis do que threads
A Sermo tem um dos mecanismos de filde discussão desconexos e bulletin boards tragem mais robustos que já vimos. 0 médido passado.
co que posta algo na comunidade, em geral
A Wikipedia, um espaço altamente so- sobre um caso difícil, pode pedir, ao final, a
cial regido por fortes regras e normas, pro- opinião de outros médicos. É possível filtrar
duz informações de notável confiabilidade, contribuições por data, autor, grau de quaapesar da reputação de qualidade desigual. lidade, especialidade ou palavras-chave
Um estudo recente apresentado por Lara ligadas a condições, sintomas, tratamentos,
Devgan e colegas da Johns Hopkins Uni- e por aí vai. Com isso, um médico em busca
versity ao American College of Surgeons de casos interessantes pode facilmente enmostrou que uma amostra de verbetes mé- contrar os que correspondam a sua área; já
dicos da Wikipedia não continha nenhum quem procura orientação pode rapidamenerro factual sério. Aliás, a grande maioria te atrair os colaboradores mais relevantes.
foi considerada pelos pesquisadores como Médicos já usaram a Sermo até no prontosocorro para consultar a opinião de espereferência adequada para o doente.
A PatientsLikeMe levou a síntese de infor- cialistas e decidir, ali mesmo, como tratar
mações a um novo patamar. Para o grupo ca- casos urgentes.

propósito original. Embora eliminar totalmente esses problemas possa ser impossível, a Sermo os minimiza ao permitir que
um membro avalie a reputação do outro.
Além disso, verifica muito bem as credenciais médicas de seus membros.

da vez maior de ELA (entre os diagnosticados
A filtragem de informações também
com essa forma de esclerose, cerca de 10% ajuda a minimizar desvios na utilização
aderem ao grupo), o site agregou dados rela- da comunidade, como falsidade ideológitados por doentes até então indisponíveis ao ca e fraude, conflitos contraproducentes e
público em geral. Membros da comunidade outras hostilidades, além do abandono do

No setor de saúde, a participação em comunidades é motivada pelo desejo comum
de disseminar conhecimentos. Pacientes,
médicos, parentes e amigos querem um
tratamento melhor para a doença, seja lá

A oportunidade da comunidade
Para muitas empresas, uma comunidade na
internet pode parecer uma antagonista, não
uma possível parceira com interesses em comum. É verdade que uma comunidade costuma surgir, em parte, como reação a práticas, valores e filosofias correntes — mas
não deixe que o pedigree da comunidade o
impeça de enxergar oportunidades de gerar
valor. No campo da saúde, comunidades como Sermo, PatientsLikeMe e Inspire podem
ser o germe de um futuro no qual atores distintos volta e meia estarão enfrentando juntos problemas comuns a todos.
Peguemos os desafios da velocidade e
da escala. O conhecimento médico tende
a avançar lentamente por meio do estudo
de resultados clínicos e outras formas de
investigação. À medida que vai atraindo
grandes populações de pacientes, uma comunidade — sozinha ou em redes — pode
reunir dados que mostrem o efeito, em pacientes, não só de tratamentos médicos distintos, mas também de fatores como idade,
herança genética, nutrição, quadro psicológico, situação socioeconômica, forma física
e presença de outros problemas de saúde. A
oportunidade suprema é a de ajustar protocolos de tratamento para populações de
pacientes e características da doença cada vez mais específicas (veja "Cumprindo
a promessa da medicina personalizada",
HBR Outubro 2007). Com isso, um médico
seria capaz de avaliar opções do tratamento para cada paciente à luz de uma série de
evidências experimentais colhidas de dezenas de milhares de casos detalhados de
uma determinada doença — como diabetes,
HIV/Aids ou artrite reumatóide.

qual for. Ben e Jamie Heywood, cujo irmão
Stephen sofria de ELA, criaram a PatientsLikeMe para ajudar o doente a dividir sua
experiência, para colocar mais poder em
suas mãos e para incentivar ideias que pudessem levar a curas.
Comunidades de pacientes, ao contrário
de organizações de saúde, não estão sujeitas aos ditames da HIPAA (a lei que rege o
sigilo de informações médicas nos EUA). Ou
seja, o paciente pode divulgar livremente
informações sobre seu quadro e seu tratamento — informações que um hospital ou
médico devem manter confidenciais. Essas
comunidades dão a parceiros pagantes —
laboratórios farmacêuticos, fabricantes de
dispositivos, organizações de pesquisa e entidades sem fins lucrativos — acesso a dados
agregados de membros, sem identificá-los.
E um parceiro pode recrutar membros para
ensaios clínicos — desde que o indivíduo tenha autorizado previamente o contato.

com comunidades externas talvez seja tentar
minimizar seu potencial negativo — embora
certamente haverá comunidades cujas metas complementam as suas. É por isso que,
ao modernizar a abordagem da empresa à relação com a comunidade, é preciso reconhecer a diferença básica entre duas atividades
fundamentais: prevenir danos à reputação
e à marca e identificar novas oportunidades.
No caso da primeira, é preciso habilidades
de marketing e de relações públicas; no da
segunda, habilidades de desenvolvimento
de negócios. O ideal é montar uma equipe de
mídias sociais com tarimba nas duas áreas.
Além disso, é bem provável que já haja,
na empresa, membros dessas comunidades.
Na americana Partners HealthCare, muitos
médicos participam ativamente da Sermo,
muitos pacientes pertencem a grupos das
redes PatientsLikeMe e Inspire e mais de
3.500 funcionários aderiram a uma comunidade informal, extraoficial, da Partners
Essas novas formas de cooperação na HealthCare no Facebook. Essas relações já
saúde deveriam inspirar experiências simi- estabelecidas criam pontos naturais de inlares em outros setores. Assim como muitos terseção entre os interesses da Partners e os
executivos, a grande tática do leitor para lidar de comunidades relevantes na internet.

Como dialogar com a
próxima geração de
comunidades virtuais
A equipe de mídias sociais de uma empresa deve traçar políticas e estratégias para a
gestão de comunidades na internet, tanto
para mitigar consequências negativas como para promover uma interação positiva.
Entre suas responsabilidades estaria monitorar comunidades online situadas dentro e
fora da empresa, dialogar com essas comunidades quando necessário e ser a primeira
instância a reagir em caso de uma crise em
mídias sociais (para detalhes, veja o quadro
"Missão da equipe de mídias sociais").
Empresas incomodadas em gastar numa
época de escassez de recursos devem ter
em mente que organizações distintas como
Kaiser Permanente, Comcast, Domino's e
Amazon descobriram que não contar com
uma equipe dessas pode sair muito mais
caro. Os funcionários da Domino's que torpedearam a imagem da empresa com um
vídeo grotesco no YouTube (uma montagem de infrações intencionais de normas
sanitárias) alegaram que simplesmente

não tinham pensado nas consequências de
seus atos.
Nas empresas de maior sucesso que estudamos, a gestão de comunidades era uma
atividade específica que combinava subsídios de marketing, relações públicas e tecnologia da informação. Não há, no entanto,
uma fórmula única para todas. Uma empresa
de saúde importante tinha uma única equipe
de mídia social subordinada ao diretor de relações públicas e ao diretor de informação. Já
no setor de videogames (no qual comunidades virtuais são uma voz do cliente especialmente influente), uma empresa líder tinha
um assessor totalmente dedicado a comunidades para cada grande produto da empresa.
Esses assessores atuam em equipes de grupos de produtos e se reportam tanto ao alto
gerente de comunidades como a um alto
executivo do marketing. Em todos os casos,
a comunicação direta entre gestores de comunidades e altos executivos era vital. Sem
isso, agentes intermediários poderiam distorcer mensagens críticas — minimizar, por
exemplo, críticas a iniciativas que tivessem
ajudado a criar.

A equipe de mídia social não precisa, no
entanto, ser a única responsável por dialogar com essa esfera. Praticamente toda empresa tem um quadro de funcionários que
já participa de comunidades na internet.
Esses trabalhadores são uma rica reserva
de experiência, conhecimento e energia —
reserva a ser explorada pela equipe de mídias sociais. E devem ser destacados para
ajudar a equipe em sua missão central.
Identificar gente em seus quadros versada em mídias sociais dá à empresa acesso a
insights importantes e, potencialmente, a
boas estratégias. Quando a Ernst & Young
contratou uma agência para criar um espaço de recrutamento de universitários no
Facebook, os resultados foram desprezíveis.
A campanha de recrutamento só ficou mais
"autêntica" e atraiu mais tráfego quando a
firma buscou a ajuda de um grupo de estagiários muito ativos no Facebook. Segundo
Sarah Lacy, colunista de tecnologia daBusinessWeek, a presença da E&Y no Facebook
contribuiu para a rápida ascensão da empresa no ranking que a revista monta das preferidas por universitários para trabalhar.

É HORA DE LEVAR a sério mídias sociais. A
americana Comcast não esperava que um
técnico dorminhoco fosse virar uma sensação no YouTube e fonte de tremenda publicidade negativa. A Kaiser Permanente não
tinha ideia de que o desabafo de um funcionário de baixo escalão num blog pudesse abalar a implementação multibilionária
de um sistema de TI e acabar na primeira
página do Los Angeles Times e do Wall Street
Journal. Depois dessa experiência, ambas
emergiram como líderes no diálogo com comunidades na internet — mas aprenderam
a lição a duras penas. Por sorte, sua empresa pode tomar medidas agora para não só
evitar erros onerosos, mas também explorar o poder de comunidades online.

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 8, p. 71-75, ago. 2010.

