
presidente de uma empresa global 
de tecnologia foi convidado a dar 
uma palestra sobre o futuro da 

internet numa universidade local. Finda 
a apresentação, um aluno na plateia quis 
saber sua opinião sobre o conceito de neu
tralidade da rede: a tese de que provedores 
de internet não deveriam cobrar tarifas 
diferenciadas segundo o conteúdo acessa
do pelos clientes. O presidente disse o que 
pensava, defendendo a diferenciação do 
valor com base no conteúdo. Houve uma 

discussão animada e ele saiu dali satisfeito 
com a visita. 

Mal sabia que, nos dias seguintes, as 
declarações dadas em caráter semiprivado 
entrariam num domínio altamente pú
blico — a blogosfera —, deflagrando uma 
séria polêmica em torno dele e da empresa 
(por questões de confidencialidade, não 
revelaremos nomes). 

O executivo não tinha presença ativa 
em mídias sociais — não estava no Face-
book nem no Linkedln, não tinha conta 

no Twitter, não mantinha um blog no site 
da empresa. Tinha decidido que mídias 
sociais não eram "sua praia". Aliás, só foi 
tomar conhecimento do alvoroço causado 
pelas declarações quando um punhado de 
gente na empresa alertou sua assessoria 
de comunicação. Houve longas discussões 
sobre se e como responder. Clientes e ou
tras partes interessadas vinham tomando 
parte no debate na internet, defendendo 
com veemência a neutralidade da rede. 
Funcionários observavam tudo. A empre
sa devia dar uma resposta oficial a comen
tários feitos num ambiente privado? O pre
sidente devia entrar na discussão pública 

— ainda que não fosse ativo na blogosfera 
ou em qualquer outra plataforma de mídia 
social? No final, ele e a equipe resolveram 
não fazer nada, deixando todos com uma 
sensação de frustração e impotência. 

A título de comparação, vejamos a 
desenvoltura com que Tom Dickson, 
fundador e presidente de uma pequena 
fabricante americana de liqüidificadores, 
a Blendtec, usa mídias sociais. Até 2 0 0 6 , 

pouca gente ouvira falar de Dickson; hoje, 
não há muitos empresários que não o 
conheçam. É que Dickson é o astro de uma 
série de vídeos no YouTube (WillltBlend?) 
nos quais uma leva de objetos (bolinhas de 
gude, jogos de computador, um iPod, um 
iPhone, um iPad) é submetida às laminas 
afiadas de um liquidificador da marca. 
Graças à popularidade da campanha (o ví
deo em que o iPhone é triturado já foi visto 
mais de 9 milhões de vezes), as vendas 
da Blendtec aumentaram sete vezes nos 
últ imos três anos — feito impressionante 
quando consideramos que cada vídeo 



dura apenas cerca de dois minutos e é pro
duzido por poucas centenas de dólares. 

Dickson, que já é avô, não fazia noção 
do que era o YouTube quando seu diretor 
de marketing deu a ideia dos vídeos. Agora, 
é uma celebridade da internet. Volta e 
meia é convidado para programas de rádio 
e TV (já foi aos programas americanos 
The Tonight Show e Today), vive dando 
palestras sobre marketing virai e participa 
com frequência de videoclipes e campa
nhas publicitárias de outras empresas. 
Graças ao alcance mundial da internet e a 
seu jeito afável e despretensioso, con
seguiu criar uma marca pessoal forte. O 
pessoal da Blendtec sente orgulho do 
reconhecimento conquistado pela marca 
e milhares de fãs enviam sugestões para o 
vídeo seguinte. Quantos presidentes das 
maiores empresas do mundo podem se 
gabar de uma ligação dessas com o público 
que desejam influenciar? 

Um mundo conectado 
Não é nenhum segredo que mídias sociais 

— globais, abertas, transparentes, não hie
rárquicas, interativas e em tempo real — es
tão mudando o comportamento do consu
midor e expectativas no local de trabalho. 
É por isso que as melhores empresas estão 
criando vastas estratégias na área para 
respaldar suas metas. Contudo, minha pes
quisa sobre implicações organizacionais 
de mídias sociais e a consultoria prestada a 
dezenas de empresas nos Estados Unidos, 
na Europa e na Ásia sugerem que está 
demorando mais para dirigentes empresa
riais considerarem o que o novo paradigma 
significa para eles, pessoalmente. 

Usemos, como amostra, os grandes 
executivos do mundo. Segundo dados da 
Fisheye Analytics, os 50 melhores presi
dentes (à luz do ranking criado por Morten 
T. Hansen, Hermínia Ibarra e Urs Peyer 
em "Os CEOs de melhor desempenho do 
mundo", HBR Janeiro 2010) são, cada 
vez mais, objeto de discussão na internet, 
mas poucos estão usando mídias sociais 
para difundir a própria mensagem: só 19 

estavam no Facebook, apenas seis tinham 
perfil no Linkedln e somente dois — o 

presidente do Google, Eric Schmidt, e o 
ex-presidente da Norilsk Nickel, Mikhail 
Prokhorov — tinham conta no Twitter ou 
um blog (embora alguns usassem a página 
da empresa para blogar). Testemunhos 
sugerem que o mesmo ocorre com líderes 
abaixo do presidente e que até aqueles 
que têm presença em mídias sociais não a 
usam de forma estratégica. É um erro. 

Um líder hoje em dia deve se valer de 
mídias sociais por três motivos. Primei
ro, por serem uma plataforma de baixo 
custo para erguer sua marca pessoal, para 
mostrar quem é dentro e fora da empresa. 
Segundo, por permitirem uma interação 
rápida e s imultanânea com pares, fun
cionários, clientes e público em geral 
(sobretudo as gerações mais jovens) do 
jeito transparente e direto que esperam 
na relação com qualquer outra pessoa. 
Terceiro, por serem a oportunidade para 
um aprendizado a partir de informações 
imediatas e de um feedback nu e cru. A 
participação ativa em mídias sociais pode 
ser uma poderosa ferramenta — a diferen
ça entre liderar de forma eficaz e ineficaz 
e entre avançar ou não rumo a suas metas. 
Essa ferramenta pode ser usada de forma 
proativa, como fez Dickson, ou reativa, 
como poderia ter feito o presidente da 
empresa de tecnologia citada no começo. 

Além de explorar os benefícios de uma 
estratégia pessoal de mídias sociais, sugiro 
aqui um esquema para que o leitor trace 
uma estratégia ajustada a suas metas, ao 
público visado e a seus recursos. Além 
disso, resumo os desafios da incursão por 
esse território em desenvolvimento. 

Os três domínios da liderança 
em mídias sociais 
Mídias sociais (segundo a definição da 
versão em inglês da Wikipedia, ela própria 
uma mídia social) são "meios de comuni
cação para a interação social que se valem 
de técnicas de publicação de conteúdo 
altamente acessíveis [e] tecnologias de 
internet para transformar (...) monólogos 
de veículos de comunicação em diálogos 
interativos". Praticamente todo mundo já 
ouviu falar de plataformas globais como 

Facebook, YouTube e Twitter, mas há 
outros sites populares em certos países ou 
regiões (como o Orkut no Brasil e o Tuenti 
na Espanha), além de redes exclusivas 
de empresas e setores, como a Physician 
Connect, da Medscape, e a Epernicus, para 
pesquisadores da área médica. Platafor
mas de mídia social cresceram em tama
nho e importância nos últ imos anos. A de 
maior sucesso, o Facebook, chegou a 5 0 0 

milhões de membros em julho de 2010. 

O sucesso de Tom Dickson comprova 
o imenso valor de mídias sociais para a 
criação de uma marca pessoal. Partindo da 
relativa obscuridade, Dickson usou uma 
plataforma de baixo custo, acessível, sem 
barreiras à entrada, para se tornar, por 
falta de termo melhor, famoso. 

Esse branding t ambém pode ser mais 
circunscrito — a um setor, por exemplo. 
Peguemos o caso do americano Robert 
Scoble, um executivo de tecnologia que 
hoje trabalha na texana Rackspace, em
presa de hospedagem de sites. Quando 
trabalhava no suporte de vendas da NEC 
Mobile Solutions, Scoble criou um blog 
para dar assistência técnica aos clientes 
e ouvir seu feedback. A Microsoft gostou 
e o contratou como "spokesblogger" 
profissional. Scoble usou a plataforma 
da empresa de maneira pessoal. Não se 
limitava a promover a Microsoft; às vezes 
a criticava e até elogiava adversárias. Em 
2 0 0 5 , lançou o próprio blog, o Scobleizer. 
De lá para cá, já foi recrutado por PodTech, 
Fast Company, e, agora, pela Rackspace. 
Scoble t ambém twitta (uma média de 21 

vezes por dia, segundo estudo de 2008) 

e ficou tão conhecido que é parodiado — 
segundo uma notícia falsa publicada dia 1º 
de abril no site de tecnologia britânico The 
Register, Scoble era um "bot" da IBM. 

O jeito mais fácil de promover sua 
marca entre colegas talvez seja em redes 
internas da empresa. No livro Empowered, 
Josh Bernoff e Ted Schadler, da Forrester 
Research, contam o caso de Frank Gouds-
mit, analista de risco do braço de ciências 
da vida da seguradora Chubb e um dos 
muitos funcionários da empresa a sugerir 
uma ideia de negócios no site interno Idea 



Central, criado pela Chubb para estimular 
a inovação. Dentre 6 0 8 sugestões, a sua foi 
uma das poucas selecionadas, o que lhe 
rendeu o respeito de colegas e superiores 
e a oportunidade de trabalhar com o braço 
de TI num projeto de milhões. 

Mídias sociais t ambém ajudam o 
executivo a interagir com uma leva de 
contatos — tanto internos como externos — 
para fortalecer e alavancar relacionamen
tos; a mostrar seu compromisso com uma 
causa, profissão, empresa ou produto; e 
a demonstrar capacidade de reflexão em 
vez de apenas ação. Com 70 milhões de 
membros, o Linkedln é conhecido como 
um destino para profissionais em busca de 
trabalho e empreendedores interessados 
em arrecadar fundos. Jeff Epstein virou 
diretor financeiro da Oracle depois que um 
recrutador o encontrou no Linkedln. Já 
Ger Hartnett, fundador da empresa irlan
desa de software Goshido, e sua equipe 
usaram a rede para enviar 7 0 0 mensagens 
a potenciais investidores, levantando 
US$ 230 mil em oito dias. 

O executivo t ambém pode usar mídias 
sociais para interagir com funcionários, 
clientes e investidores. Em 2 0 0 8 , quando 
nomeado presidente da Alcatel-Lucent, 
Ben Verwaayen começou a blogar no site 
interno da empresa, solicitando a opinião 
de todos os 80 mi l funcionários ao redor do 
mundo e respondendo a seus comentários. 
Verwaayen descreve o blog como uma 

"fantástica ferramenta" que lhe permite 
ir além do "discurso típico da empresa" e 
travar um diálogo direto com o pessoal. 
Verwaayen acha que a comunicação clara 
e aberta tem influência positiva sobre a 

motivação de todos e o apoio que lhe dão. 
O terceiro motivo para usar mídias 

sociais é a possibilidade de aprender. 
Verwaayen, por exemplo, usou o blog para 
ouvir a opinião de mais de 9 mil funcioná
rios sobre o plano estratégico da empresa. 
Isso não só melhorou a estratégia, mas 
t ambém ajudou a trazer todos a bordo, 
facilitando o processo de implementação. 
André Schneider, diretor de operações do 
Fórum Econômico Mundial, usa grupos de 
discussão no Linkedln e posts de amigos 
no Facebook para se inteirar de tendências 
e temas emergentes, filtrando o feedback 
para reter o que é de valor. Também já 
usou recursos de mídias sociais locais 
para descobrir potenciais parceiros para 
eventos na China. 

Diretora de tecnologia da Cisco, Pad-
masree Warrior usa o Twitter para levar o 
aprendizado um passo além. Profissional 
de mídias sociais — cujos tweets vão de 
notícias e reflexões sobre a empresa a 
breves poemas de sua autoria —, Warrior 
com frequência considera a opinião dos 
seguidores (1,4 milhão de pessoas) ao 
conceber apresentações para o setor. 

Seus próximos passos 
Agora que entende os benefícios de desen
volver uma presença em mídias sociais, 
por onde começar? 

É útil analisar as duas esferas da ativi
dade em mídias sociais (pessoal e profissio
nal) em relação à plateia visada (pública e 
privada). Essas dimensões estão represen
tadas no quadro "Defina a presença certa". 
Se suas metas estiverem no primeiro retân-
gulo à esquerda, a intenção é forjar laços 

mais fortes com amigos e gente da família. 
Se estiver lendo este artigo, é bem provável 
que queira mais do que isso, mas mesmo 
essa presença limitada pode ajudá-lo como 
líder ao fortalecer sua rede social. No bloco 
seguinte, o foco é representar a si mesmo, 
através da colaboração e da comunicação 
com os colegas, como alguém que sabe 
trabalhar em equipe. No terceiro retângulo, 
o objetivo é construir uma marca pessoal 
através do contato com gente em sua 
comunidade e na sociedade em geral. E a 
meta no bloco da direita é obter reconhe
cimento na profissão, montando redes e 
divulgando sua competência. Esse quadro 
t ambém mostra como promover o bran-
ding, a interação e o aprendizado em cada 
área, e enumera ferramentas de mídias 
sociais que podem ser de ajuda. 

Para formular sua estratégia pessoal 
de mídias sociais, é preciso responder aos 
seguintes grupos de perguntas: 

1. Seus objetivos são pessoais, profissio
nais ou ambos? Há conflitos entre a forma 
como deseja se apresentar nessas duas 
esferas? Se houver, é preciso decidir o que 
é mais importante. Reflita sobre os três 
domínios de mídias sociais — branding, 
interação e aprendizado — e o que espera 
atingir em cada um. Certifique-se de que 
seu perfil na internet não contradiga sua 
atividade na "vida real" e que suas mensa
gens sejam autênticas. 

2. A plateia visada é privada (um grupo 
limitado de amigos, parentes e colegas) ou 
pública (seu setor ou mesmo o mundo)? 
A atividade em mídias sociais necessaria
mente aumentará sua presença (será mais 
fácil achá-lo pelo Google, por exemplo). 



De que tamanho gostaria que fosse essa 
presença? 

3. Que recursos você possui? Vai ser 
preciso investir seu tempo livre e dinheiro 
do próprio bolso no projeto, ou é algo que 
pode ser feito no horário de trabalho, com 
apoio da equipe de tecnologia? (a Blendtec, 
por exemplo, ajudou Dickson a atingir um 
grande público ao montar um site exclusi
vo para a campanha Wil l It Blend? e criar 
um canal no YouTube). Aqui, terceirizar 
não é uma opção. Em mídias sociais, a 
autenticidade da mensagem é crucial — e 
só você pode garantir isso. 

A resposta a essas perguntas pode ajudá-
lo a definir a combinação certa de platafor
mas e quanto tempo dedicar a cada uma. 
Se quiser fortalecer relações com colegas 
e gente do setor, por exemplo, tenha pre
sença ativa numa rede social da empresa e 
no Linkedln. Se quiser dividir suas ideias 
com a comunidade em geral, crie um blog 
público e use o Twitter. Suas plataformas 
também devem casar com sua localização 

— em países da Ásia, por exemplo, redes 
locais podem ser mais apropriadas. 

Continuidade é importante. Logo, re
serve tempo suficiente para cada atividade 
que for empreender. Um blog pode exigir 
uma hora a cada quinze dias para redigir 
um post e uma hora mais ou menos a 
cada semana para ler comentários e dar 
respostas. O Twitter requer menos tempo 
por interação, mas a frequência deve ser 
alta para que a pessoa estabeleça uma 
presença significativa. 

Riscos da presença na internet 
Os riscos ligados ao uso de mídias sociais 
podem ser agrupados em três categorias. 

O primeiro risco está no modo de 
administrar o capital social. Com quem se 
conectar? O limite entre espaços pessoais 
e profissionais, e entre plateias públicas e 
privadas, é vago. Colegas de trabalho, por 
exemplo, devem ser seus amigos no Fa-
cebook? Se achar que sim, como garantir 
que amigos que não forem do trabalho não 
divulguem fotos ou façam comentários 
que possam prejudicá-lo profissional
mente? Se achar que não, como recusar 

o que v iu em seu Facebook ou blog. O 
que você diz na internet pesa, sobretudo 
porque pode ser muito difícil apagar (pelo 
menos até que o futuro vislumbrado por 
Eric Schmidt — no qual a pessoa pode ze-
rar seu perfil ao completar 21 anos — virar 
realidade). Defina algumas diretrizes sobre 
informações que deveria ou não divulgar. 
Seja autêntico e coerente em todas as 
esferas, na internet e em outras mídias. E 
lembre-se de que nada que queira manter 
privado e sob controle deve ser postado 
numa plataforma de mídias sociais. 

O terceiro risco é como administrar seu 
progresso. Como manter o pique? O su
cesso de sua estratégia em mídias sociais 
vai depender dos recursos que possui e da 
qualidade e da autenticidade de sua men
sagem. Mas como garantir que não esteja 
perdendo seu tempo? É fácil saber quantos 
amigos você tem no Facebook e quantos 
seguidores no Twitter — mas, dependen
do de seus objetivos, é bom considerar 
ferramentas de monitoramento de mídias 
sociais como Google Alerts e TweetDeck 
(ambas de graça) ou Radian6 e Fisheye 
Analytics (ambas pagas). Para saber se está 
interagindo e aprendendo de forma eficaz, 
monitore quantos contatos úteis você 
faz por mês ou o número de ideias que 
desenvolveu como resultado da interação 
em mídias sociais. 

Mídias sociais chegaram para ficar. 
Estão mudando a maneira como fazemos 
negócios e como um líder é encarado, do 
chão de fábrica à ala executiva. E dão ao 
líder uma ferramenta nova e de baixo 
custo para promover sua marca pessoal, 
participar de conversas com stakeholders e 
aprender com novas fontes. Ao avaliar com 
carinho suas metas como pessoa e profis
sional, o público visado e seus recursos, é 
possível definir a plataforma certa para 
você e eliminar eventuais riscos. 

diplomaticamente um pedido? Ninguém 
deve supor que uma presença privada em 
mídias sociais permanecerá assim. Por 
outro lado, ter um perfil público t ambém 
traz seus riscos. Como avaliar aqueles com 
quem está se conectando? Como respon
der a mensagens incorretas ou abusivas? 
Meu conselho: monte a rede devagar e seja 
seletivo com seus contatos. 

O segundo risco envolve a gestão do 
capital intelectual. Que assuntos discutir 
na rede? Funcionários ativos na inter
net em geral preocupam assessorias de 
comunicação e departamentos jurídicos 
de empresas. Um temor é que a mensagem 
da empresa seja deturpada; outro é que di
retrizes do setor ou normas públicas sejam 
desrespeitadas. Outro motivo de preocu
pação é a propriedade intelectual: a lei é 
confusa no tocante a ideias desenvolvidas 
numa rede social. O limite entre pessoal/ 
profissional e público/privado t ambém 
entra em jogo. Nos EUA, 75% dos recruta-
dores e profissionais de recursos humanos 
dizem pesquisar a ficha de candidatos na 
internet — e são comuns relatos de gente 
demitida porque o chefe não aprovou 

Text Box
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