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Grandes empresas como IBM, Santander e EcoRodovias apostam
nas mídias sociais corporativas para integrar funcionários
FILIPE ARAUJO/AE

Plugado. Seras,
da EcoRodovias:
“Costumo abrir
(a rede social da
empresa) de casa,
a cada dois dias”

A primeira reação que as redes
sociais causaram nos ambientes
corporativos foi de aversão. As
ferramentasforamlogoreconhecidas como inimigas da produtividade, propagadoras de notícias negativas sobre a empresa e,
mesmo, potenciais canais para
vazamento de informações. Passado o choque, tornou-se no mínimo de bom tom estar nas redes.Maisqueisso:agora,asgrandescompanhiasquerem“umFacebook pra chamar de seu”.
Uma das pioneiras em desenvolver mídias sociais corporativas para integração dos próprios
funcionários foi a IBM. É de longe o caso de maior sucesso. A
BluePages, rede de relacionamentointerna da multinacional,
tem 515 mil perfis ativos no mundo e 1,8 mil comunidades. Aos
poucos,algumas empresasbrasileirastentam seguiro mesmocaminho, como a EcoRodovias e o
Santander – ambas com funcionários espalhados por todo o
País e dificuldades de mantê-los
conectados.
Cercade70%dos4 milempregados da concessionária trabalham nas estradas e nos pontos
de pedágio, com pouco acesso a
muraisinternos, e-mails,panfletos e jornais. “Percebemos que
eles não estavam na intranet,
mas participavam em peso das
redes sociais abertas. Foi daí que
surgiu a ideia” diz Bianca Neves,
gerente de comunicação da EcoRodovias, responsável pelo projeto. Com login e senha, os funcionários podem acessar o site
“Rede da Gente” de qualquer lugar.Elestrocammensagens,postam fotos, criam comunidades e,
subliminarmente, entram em
contato com os comunicados
que a empresa quer divulgar.
A adesão não é obrigatória e os
assuntos comentados não são
restritos aos profissionais. Há
imagensde família,viagensefestas. Mas é naturalmente um ambiente comedido. Afinal, até o
presidente Marcelino Rafart de
Seras tem seu perfil. “Costumo
abrir de casa, antes do jantar, a
cada dois dias, para responder as
mensagens”, conta. “Sempre
com muito cuidado porque somos uma companhia aberta e
não podemos sair contando tudo, como os políticos fazem no
twitter.” Os usuários também
são orientados a não exagerar na
exposição e a serem “respeitosos” na troca de mensagens.
Adúvidasobrecomoosfuncionários iam se comportar foi o

Grife. Antes da
GAP, Robinson já
tinha desenhado
roupas para
nomes como
Paco Rabane,
Giorgio Armani e
Anne Klein

A GAP procura
um culpado
Com vendas fracas nos EUA, marca demite
seu principal – e incensado – estilista
Stephanie Clifford
THE NEW YORK TIMES

A Gap anunciou na quinta feiraquetinhadispensadoseu principal estilista, Patrick Robinson,
numa medida que reconhece
que os problemas da empresa
são mais profundos do que o inicialmente indicado. Ninguém
foinomeadocomosucessordele
ao cargo.
Três meses atrás, quando a rede varejista Gap Inc. demitiu o
principal executivo encarregado
de supervisionar a divisão da
marca Gap, ela culpou o merchandising – a forma com a qual
as peças são mostradas nas lojas
– pelas fracas vendas, e não o desenho das peças em si.
“Isto não me surpreende” disse John M. Morris, analista da
BMO Capital Markets, a respeito da dispensa de Robinson.
“Acreditávamos que os problemasnãoseresumiamamerchandisingechegavam tambémàpar-

te do design, mas a medida pareceum poucoumaespécie detraiçãoporpartedaGap,quesódecidiu fazer essa mudança agora.”
A Gap Inc., que inclui as marcas Old Navy e Banana Republic,
atraiu críticas por ter se concentrado recentemente no crescimento internacional e em suas
novas lojas Piperlime e Athleta,
negligenciando os problemas na
marca que dá nome à empresa.
Robinson, que entrou para a
Gap em 2007, foi uma contratação celebrada por aqueles que
acompanham a indústria da moda. Ele já tinha projetado roupas
para Paco Rabane, Perry Ellis,
Giorgio Armani e Anne Klein, e
foi nomeado para o prêmio do
Conselho Americano de EstilistasdaModa,oequivalenteaoOscar da indústria da moda. (E a
mulher dele, Virginia Smith, é
editora da Vogue.) Pouco depois
de entrar para a Gap, ele começou a oferecer conselhos de moda nas páginas da Glamour e da

maior dilema enfrentado pela
EcoRodovias – e é o que mais intriga qualquer outra empresa
que esteja pensando em adotar
umaestratégia comoessa.Nocaso da concessionária, a ansiedadeem tornodessetemafoi resolvida com algumas medidas de
monitoramento:umalista depalavras chaves que inclui palavrões e nomes de executivos gera mensagens de alerta para
quem administra o sistema.
Advogadaespecializadaemdireitodigital,PatríciaPeckéconstantemente consultada para resolver dilemas como esse. Dos
30 clientes que procuraram o escritório de advocacia por causa
de redes sociais, cinco deles queriam criar suas redes internas.
Para evitar problemas jurídicos,
Patríciaaconselhaque osfuncionários sejam treinados e educados antes de serem apresentados à nova ferramenta de comunicação. “Não é censura, mas liberdade de expressão sem riscos
jurídicos”, afirma Patrícia.
Sepor umlado oscuidados paraevitarconstrangimentosnarede podem contribuir para deixar
os executivos, o jurídico e o RH
mais tranquilos, por outro, po-

dem ser um tiro no pé. “O risco
de virar uma mídia chapa branca
é muito grande”, diz o consultor
Alessandro Barbosa Lima, presidente da E.Life, empresa que
presta consultoria sobre redes
sociais. Segundo ele, a melhor
maneira de evitar frustrações
com um canal de comunicação
interno desse tipo, é definindo
desde o início uma meta clara a
ser atingida com a ferramenta.
O Santander, por exemplo, tinha desde o início uma intenção
bem clara com a implantação da
rede social: disseminar e integrar a cultura do banco, abalada
desde a conturbada aquisição do
Real. A experiência começou em
2007, com o blog interno do então presidente Fábio Barbosa –
canal de comunicação que ele
mantém até hoje e por onde costuma receber efusivos elogios
dos funcionários. Com o sucesso do blog, a ferramenta acabou
evoluindo para uma rede mais
complexa, que conta hoje com
170comunidadese145blogs pessoais. “Se dizemos lá fora que
queremos fazer juntos, temos
que começar incentivando essa
cultura dentro da própria instituição”, diz Fernando Martins,
vice-presidente de Marca, Marketing, Comunicação e Interatividade do banco.

“O risco de (a rede social
interna) virar uma
mídia chapa branca
é muito grande”

Sem controle. O exemplo mais

Alessandro Barbosa Lima
PRESIDENTE DA E.LIFE

DENTRO DE CASA
REPRODUÇÃO

Um FACEBOOK
para chamar de seu

Naiana Oscar

Grupos. Rede do Santander
tem 145 blogs. A da IBM
(azul), sucesso mundial,
conta com 515 mil perfis

Teen Vogue, passando a ser
acompanhado como uma celebridade pelos blogs de moda.
Mas, sob a badalação, Robinson
tinhadiante desi uma tarefadifícil:tentardescobrirotipoderoupa que a Gap deveria oferecer.
Depois de praticamente definir o estilo básico americano nos
anos 80 e 90, a rede varejista começou a afundar. Concorrentes
como Abercrombie & Fitch e J.
Crew, e marcas de moda rápida
como H&M e Zara, posicionaram-se de forma mais afinada
com as tendências da moda.
Crise de identidade. Ao apresentar uma das primeiras coleções da Gap assinadas por ele,
Robinson disse querer se “apropriar da clássica e icônica herançada empresaetorná-larelevante”. As peças projetadas por ele
para a marca mostraram alguns
produtos populares, em especial
as calças cargo skinny e um renascimento do jeans. Mas as peças não pareciam combinar entre si, e os vestidos e as roupas
para atividades ao ar livre pareciam ser o fruto de uma inspiração confusa.A linha de roupas da
Gap consiste hoje numa estranha combinação de calças marronse verdeolivacomblusasfolgadas em tons de pêssego e bege.
“Os elementos visuais da linha de roupas não expressavam
amesmalinguagemdaspeçasbásicas”,disseMorris.“Oconsumidor vê-se um pouco perdido ao
entrar na loja, principalmente

bem sucedido de rede social corporativa, no entanto, foge a todas essas regras. Na IBM, o assunto começou a ser discutido
no início da década passada,
quando Mark Zuckerberg, um
dos fundadores do Facebook,
ainda estava no colegial. “Tudo
começoucomumbrainstorm virtual para discutir os valores da
companhia, que deixava de ser
uma fabricante de máquinas para ser uma prestadora de serviço”, diz Mauro Segura, líder de
Marketing e Comunicação da
IBM Brasil.
As discussões globais online
foram aos poucos evoluindo para ferramentas de redes sociais,
desde o início, sem qualquer tipo de monitoramento. Não há
necessidade de controle, segundo Segura, porque a própria relação do funcionário da IBM com
as informações corporativas já é
parte da cultura da empresa.
Além de manter os 400 mil colaboradores que estão espalhados
pelo mundo conectados, as redesinternasdamultinacionalaumentam a produtividade. “O número de e-mails trocados e de
reuniões presenciais diminuíram”, conta Segura.

na hora de comprar uma blusa.”
Desde 2005 e durante o período em que Robinson esteve na
empresa,as lojas daGap naAmérica do Norte apresentaram declínios anuais nas suas vendas
das lojas abertas há mais de um
ano – um critério fundamental
para a avaliação da prosperidade
das vendas.
RobinsondeixaaGapnummomento em que a empresa está reformando sua divisão da América do Norte. Além de dispensar
osprincipaisexecutivosencarregados de supervisionar a marca
Gap nos EUA, a empresa nomeou um novo diretor global de
marketing para a marca Gap.
Emgeral,comunicadoscorporativos que tratam de mudanças
na direção de uma empresa costumam fazer rodeios quando o
assuntoédemissão.Masocomunicado da Gap foi bastante direto. “Tomei a decisão de fazer
uma mudança na nossa equipe
de estilistas encarregada da Gap
Adult”, disse Pam Wallack, diretora do Centro Criativo Global
daGap,nocomunicado.Enquanto a Gap busca um sucessor, as
roupas adultas da empresa serão
supervisionadas pelos estilistas
da moda infantil.
“Nossos líderes do Centro
Criativo Global da Gap estão
adotando as medidas necessárias para concorrer e vencer nos
mercadosdetodoomundo”,disse Glenn Murphy, presidente e
diretor executivo da Gap Inc.
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OS TROPEÇOS DA GAP
● Concorrência

●

Depois de definir o estilo básico
americano nos anos 80 e 90, a GAP
passou a perder terreno para marcas
fast-fashion, como Zara e H&M

-1%

● Em busca de um estilo

Retração nos EUA

Para especialistas, o cliente se
vê perdido ao entrar em uma
loja da marca porque as peças
não combinam entre si

foi a queda nas vendas da GAP em
2010, em lojas com mais de um ano
DENIS SINYAKOV/REUTERS
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