
Dificilmente uma discussão sobre tecnologia deixa de lado o termo redes sociais. 
Seja para debater relação com consumidor, ferramentas de colaboração ou 
qualquer outro tipo de ação. As empresas conseguem, a cada dia, maior envolvi
mento com este mundo e, na medida em que esta relação avança, extraem os 
benefícios do ambiente. Brian Solis, especialista em social media e CEO da Fu
ture Works, empresa focada em projetos neste tipo de site para firmas dos mais 
diversos setores, que o diga. Autor do livro Engagel, uma espécie de guia para 
uso de sites como Facebook e Twitter como ferramenta de negócio, o executivo 
tem tirado proveito do bom momento e da aposta que as corporações têm 
lançado. Em rápida conversa com InformationWeek Brasil, em São Francisco 
(EUA), o executivo deu alguns conselhos aos CIOS e às empresas que buscam 
uma estratégia para este mundo. 

InformationWeek Brasil - Como os CIOs podem ajudar as companhias 
na missão de usar as redes sociais? Eles têm papel nesse movimento? 
Brian Solis - Eles têm um grande histórico de bloquear as redes sociais, 
porque não têm certeza de que estes ambientes sejam seguros ou mesmo por 
não entenderem os benefícios. Mas a ideia é que o CIO agregue transforman
do a informação em inteligência e inovação. Coisas que permitam à empresa 
evoluir e encontrar formas de colaboração interna. Então, não falamos ape
nas de tecnologia, mas de como as divisões podem conversar e compartilhar. 
E todo CIO pode ajudar a encontrar uma resposta. Temos ainda a discussão 
de como colaborar com o mundo externo, clientes, parceiros. 

IWB - É hora de se tornar mais social? 
Solis - Acredito que seja hora de parar de desdenhar o social e entender. 
Não necessariamente entrar e se tornar presente, mas aprender sobre o va
lor que esses canais podem agregar à empresa e o que você pode também 
levar à comunidade. 

IWB - Mas como você vê o 
cenário atual? Os CIOs tendem 
a ser mais participativos ou as 
iniciativas es tão vinculadas 
aosCMOs? 
Solis - Não posso dizer com certeza, 
mas existem os dois mundos. O 
problema é que as redes sociais são 
vistas apenas como ferramenta de 
marketing e não é isto. É o mesmo 
raciocínio do e-mail. Quando você 
entra em uma companhia, a TI cria 
uma conta de e-mail, mas isso não 
acontece com mídia social e hoje há 
uma mistura. O problema é a visão 
de marketing quando, na verdade, 
falamos de uma plataforma de 
comunicação. Então, toda divisão da 
empresa afetada pelas redes sociais, 
como finanças, R H , entre outros, têm 
que participar de alguma forma. 



IWB - No entanto, muitas companhias 
não entendem as redes sociais como 
ferramenta de negócio, como você en
xerga essas empresas e que conselho 
daria a elas? 

Solis - Como eu disse, a falta de visão de 
negócio é um grande problema. Elas não 
reconhecem as oportunidades, bloqueiam o 
acesso e podem cessar a inovação. Em uma 
das minhas palestras expliquei o problema 
de bloquear, muitas organizações, especial
mente as grandes, têm departamentos de 
inteligência e a função é entender as ten
dências, onde estão as oportunidades. Rede 
social é algo essencial para esse trabalho. E 
depois de avaliar tudo, eles vão aos CIOs, 
CEOs, CXOs e dizem: temos oportunidades 
nesse campo, temos pessoas influenciando 
nossos clientes. Não importa onde, a sacada 
é ter as informações, seja no Facebook, em 
blogs, no Twitter. 

IWB - Em seu livro Engage! qual é seu principal obje
tivo? Ensinar as empresas a usarem as redes sociais 
como ferramenta de negócio? 
Solis - Esta é realmente a proposta. Não é um passo a passo. 
Falamos de seres humanos que exibem seus comporta
mentos, vontades e desejos. A questão é como fazer deste 
ambiente algo propício ao negócio. 

IWB - Você defende o conceito da cocriação. Como 
avalia a questão no ambiente corporativo? 
Solis - Esta é a ideia da mídia social. Quando as empresas 
olham para estas redes pensam logo em perda de controle 
quando, na verdade, a cocriação, que acontece nesses am
bientes, te deixa no controle das coisas. Você pode comparti
lhar, vender, discutir tudo aquilo que quiser. E não importa 
se é mídia social. Temos milhões de pessoas conectadas e 
compartilhando. Mas o que vale é o que estas pessoas pen
sam sobre o que você está discutindo. A cocriação é enten
der esta realidade e trabalhar em conjunto para construir a 
marca da melhor forma possível. 

IWB - Quais são os desafios para se lançar 
em uma rede social? 
Solis - O desafio é definir onde e como começar. Muitas 
companhias começam no Twitter e Facebook ao mesmo tempo, 
quando o melhor é iniciar com um piloto e em algo de propor
ção pequena, antes de ir para o mundo. Você precisa definir 
o que a corporação pode agregar ao social, quem quer atingir 
e trazer para seu lado. Quem teria interesse em suas estórias? 
Quando foi a última vez que alguém acessou a página com 
as missões da empresa em seu site? Talvez você precise olhar 
isst para entender que valor pode levar para as redes. Isto não 
é medido pelas pessoas que clicam no "curtir" ou número de 
retweets. Se as pessoas gostam, há uma razão para isto. Nas 
redes sociais falamos de afinidades. Muito da inteligência é 
definida antes, é preciso montar e analisar bem um programa. 
Aprenda com o piloto e dê escala à sua estratégia. 

O jornalista viajou para São Francisco (EUA) 
a convite da CLM. 
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