
Para Gil Giardelli, especialista
em mídias sociais e também pro-
fessor de pós-graduação da ES-
PM, o futuro do crowdsourcing
no Brasil é mais que promissor.
O desafio por aqui, entretanto,
será desvincular o compartilha-
mento na grande rede da mera
prática publicitária das agën-
cias de comunicação. “Já come-
çam a surgir empresas no país
que buscam outros tipos de de-
senvolvimento”. As cidades de
Campinas e São Carlos, no inte-
rior paulista, são bons exem-
plos desta mudança, conta ele.
Leia a seguir a entrevista.

Como crowdsourcing
pode contribuir para uma
economia mais criativa?
No Brasil, ainda estamos ape-
nas desenvolvendo produtos.
Já tivemos ações bacanas do
Pão de Acúcar, Fiat, Tecnisa,
mas o estágio é inicial com dis-
cussão de novos usos. O pro-
cesso é de amadurecimento,
porque o crowdsourcing não é
só fazer produtos. Ele deve pro-
curar o que fazer para ajudar
com a economia criativa a par-
tir do desenvolvimento tecno-
lógico e científico.

O que a experiência
colaborativa da internet pode
agregar a uma empresa?
O Brasil tem um potencial cria-
tivo da população, em como
pensar no coletivo, muito pro-
missor. Mas como esse proces-
so de criação ainda está nas
mãos das agências de comuni-
cação e publicidade, sempre
acaba se enxergando o crowd-
sourcing pelo viés publicitário.
Já se começa a ver a criação de
empresas de economia criativa
querendo pensar em como am-
pliar as informações geradas pe-
la multidão para outros tipos
de desenvolvimento.

E como mudar este perfil
do mercado brasileiro?
Quando a academia entrar nes-
te processo com bons projetos
e as empresas perceberem que
não é apenas desenvolver pro-
dutos, mas novas formas de
gestão e de geração de rique-
zas, todos começam a dar um
passo à frente.

Quais os canais da internet
mais eficientes hoje para
esta troca de informações?

As cidades de Campinas e São
Carlos (no interior paulista) têm
exemplos muito interessantes,
onde conseguiram unir interes-
ses da academia, das empresas e
do usuário. Esta tríade vai ser
muito bacana. Acredito que uma
discussão no Twitter ou Face-
book pode até servir como catali-
sadora de uma ideia, mas as em-
presas devem usar redes específi-
cas para fazer crowdsourcing.

Que tipo de atividades tem
ocorrido no interior paulista?
As duas cidades tem formado
várias incubadoras onde nas-
cem empresas do setor criati-
vo, tem o Porto Digital — que
gera nove mil empregos — on-
de também há o conceito da
economia criativa. Porto Ale-
gre também tem feito um traba-
lho bacana na área de e-gov,
com a campanha “Eu curto, eu
cuido”, da prefeitura. Acho que
o e-gov é a próxima fronteira
do crowdsourcing. ■ R.A.

País enfrenta o desafio
de separar o
conceito de anúncios
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Um nativo digital é aquele que nasceu e cresceu com as
tecnologias digitais presentes em sua vida. Caracterizam-
se por não usarem papel, tendo em vista a utilização do
computador. Estas novas tecnologias exigem das institui-
ções de ensino superior, de seus professores e gestores
nova postura no que diz respeito a acompanhar estas pla-
taformas e também o que acontece nas mídias sociais.

As redes sociais tornaram-se a preferência dos estu-
dantes, além de serem a porta de entrada da maior par-
te das pessoas que acessam a internet pela primeira vez.
Todo mundo quer se comunicar: mídia social é conver-
sação e conversação é relacionamento.

Antes das mídias sociais, o contato direto dos alunos nas
escolas era possível somente por meio de requerimentos
ou reuniões. Hoje, eles já perceberam o poder das mídias so-
ciais e têm conhecimento de que podem prejudicar a ima-
gem da instituição que frequentam com apenas um post.

A área de marketing das instituições vem trabalhan-
do com Facebook, Twitter, Orkut, Youtube etc, seja pa-
ra divulgar cursos e eventos, seja para se relacionar com

alunos e candidatos. Es-
ta ferramenta propicia
o que chamávamos no
passado de marketing
boca a boca. Agora é o
marketing viral que faz
com que a mensagem
seja disseminada em
poucos minutos para
muitas pessoas.

Para se ter uma ideia
da importância das re-
des sociais, o Facebook
teve seu início no aloja-
mento de uma das maio-
res instituições de ensi-
no do mundo, Harvard.
Inicialmente surgiu co-
mo uma rede de conta-

tos restrita apenas aos estudantes da universidade. A
ideia amadureceu e ganhou o mundo com mais de 500
milhões de usuários ativos.

As comunidades das redes sociais representam o mo-
do relacional comunitário por excelência deste início
de milênio. Nas conversas online se fala de tudo e o no-
me das escolas, onde os jovens estudam, está presente.
As faculdades já notaram a importância de se conhecer
o que estão falando a seu respeito.

A relevância das mídias sociais, para os estudantes e pa-
ra as instituições, já faz parte das estatísticas de pesquisa fei-
ta sobre as principais razões para evasão escolar, e a primei-
ra na lista é a financeira. Em último lugar aparecem as mí-
dias sociais: imagem institucional abalada, por exemplo,
por comentários em redes sociais.

Outra pesquisa importante foi realizada pela empresa
Cadsoft para verificar quantas escolas utilizam ao menos
um tipo de mídia social para se relacionar com os alunos.
Foi detectado o número de 420 em cinco macrorregiões.
Esta empresa também levantou 791 mil citações relevantes
sobre as várias faculdades brasileiras no período de 1º de ja-
neiro a 30 de setembro de 2011.

A cultura das redes sociais não é nova. Vivemos em re-
de desde sempre. Ela é uma configuração padrão do ser
humano ao longo da história. O que mudou radicalmen-
te foi a forma com que as redes se conectam. As novas
tecnologias facilitam a comunicação e a interação em
tempo real e reúnem indivíduos e instituições de forma
descentralizada e participativa. As escolas já percebe-
ram a importância de estarem presentes nas redes so-
ciais e trabalham com o objetivo de envolver e divulgar
suas ações neste novo cenário. ■
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O amadurecimento do crowdsourcing também pode desenvolver
tecnologia e ciência, acredita professor e especialista em mídias sociais

Giardelli: crowdsourcing
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Quando as empresas
perceberem que não
se trata apenas de
desenvolver produtos,
mas novas formas de
gestão e de geração de
riqueza, todos darão
um passo à frente

As redes sociais são
uma ferramenta
que propicia o
que chamávamos
no passado de
marketing boca a
boca. Trata-se do
marketing viral, que
leva a mensagem
a ser disseminada
em poucos minutos
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Text Box
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