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oje em dia, o hit do momen
to são as redes sociais, todos 
só falam nelas, só se preo
cupam em atualizarem seus 

perfis e estão ligados mil time nessas fer
ramentas de comunicação. Com tama
nho crescimento, até o mundo corpo
rativo está entrando nesse universo e se 
aperfeiçoando cada vez mais no monito
ramento de suas redes. 

Porém, não foi sempre assim, quan
do elas começaram a surgir, o foco prin
cipal era apenas a interação entre ami
gos. E a que deu início à grande febre foi 
o Orkut, filiado ao Google e criado em 
janeiro de 2004, com o objetivo de aju
dar as pessoas a se conhecerem e man
terem relacionamentos. Nessa época, 
não se falava em nada que pudesse ligar 
tantas pessoas ao mesmo tempo. Uma 
ferramenta que aos poucos conquistou 
muitos seguidores e, inclusive, tornou 
o Brasil o País com o maior número de 
acessos, seguido pela Índia. 

E como os grandes negócios nascem 
de ideias que poucos acreditam, Hélio 
Basso e Vitor Guerra resolveram abrir, 
em 2006, ano de criação do Facebook, 
a Ideia s/a - uma empresa com foco em 
promoção de soluções em comunicação 
e marketing personalizadas, para o in
cremento de projetos de interatividade 
via mídias sociais, facilitando o acesso, a 

Acompanhe a seguir o que esse especia
lista em midias sociais tem a dizer sobre a 
aplicação dessas ferramentas nas empre
sas e em que elas ajudam em seu cresci
mento no mercado: 
"Quando falamos de mídias sociais, de 
maneira séria, o primeiro passo é tirar essa 
imagem pop do assunto. Temos que en
tender que sua importância não reside no 
Facebook, Orkut ou Twitter. Essas e outras 
ferramentas são apenas instrtumentos e 
ponto. Elas podem até vir a engolir uma 
a outra, mas essa é outra questão. A real 
relevância está em fatores que nasceram 
dos primeiros movimentos gerados a partir 
das mídias sociais, inclusive fora do am
biente digital, e que estão hoje presentes 
no dia a dia das pessoas e empresas. Esses 
fatores são: 

* Cadeia de valor de produtos e serviços: 
as mídias sociais não influenciam so
mente economias de escala com foco 
na oferta. 0 foco se dá muito mais na 
economia de escala voltada para a de
manda, que se baseará cada vez mais nas 
redes de relacionamento que alimentamos 
diariamente. Por conta disso, temos que 
entender que teremos uma revolução de 
consumo, em que operadoras de telefonia, 
por exemplo, vão virar canais de mídias, 
haja vista o valor da conectividade entre 
as pessoas. Por isso, a febre de veículos, 
tais como smartphones, games, ipads, 
netbooks, TVs digitais, rádios digitais, que 
permit i rão o consumo coletivo. Um desafio 
nasce daí: temos que reavaliar a cadeia de 
valor envolvida no desenvolvimento de um 
produto ou serviço para pensar a partir não 
do foco do cliente, mas para todo um gru
po envolvido com ele. Traduzindo, para um 
shopping, temos as marcas âncora e seus 
consumidores; para uma rádio, as gravado
ras, cantores e seus fãs. Todos devem ser 
levados em consideração. 

* O valor de rede: temos que entender 
que o comportamento gerado nas mídias 

sociais está levando ao surgimento de re
des sociais de marca. Isso é uma viagem 
sem volta. E, por conta disso, as empre
sas discutirão com o cliente maneiras de, 
com a rede, criar barreiras de entrada de 
concorrentes em seus nichos de atuação. 
Em outras palavras, com as mídias sociais 
teremos a criação de soluções amarradas a 
estratégias, independentemente do meio, 
que permit i rão que as marcas dominem 
seus segmentos de atuação, criando dife
rencial competitivo, atraindo micronichos 
para formar novas redes de interesse. 
Nada que Michael Porter não tenha falado 
antes, só que com um comportamento 
adaptado a essa nova realidade digital. 

* Comportamento e Classe C: desde 2008, 
20 milhões de brasileiros passaram das 
classes D e E para a C. Resultado: em 2010, 
há a previsão de venda de 14 milhões de 
microcomputadores. São milhares de jo
vens e adultos que entenderão a cada dia 
que ter acesso à informação é ter o poder 
de decidir por si mesmos. As empresas 
precisam estar alertas para um novo ser 
pensante, entre donas de casa, estudan
tes e trabalhadores que agora vão interagir 
em busca ou de gente interessante ou de 
sua notoriedade. Vamos ter que lidar com 
elogios, reclamações, sugestões e críticas, 
conhecendo profundamente uma determi
nada marca, o que ela representa e que so
luções devemos ter para a gestão de cada 
tipo de abordagem. 

Para as empresas, principalmente, aque
las que lidam diretamente com clientes 
que querem entrar nessa seara, fazer o 
reconhecimento do cenário e traçar es
t ra tég ias de relacionamento e geração 
de conteúdo relevante para uma mas
sa catalogada em nichos é essencial. 
Resumindo, mídias sociais vieram como 
meio, não como fim. Elas geraram um 
comportamento que tem reflexos em di
versas áreas. Esse impacto é irreversível. 
Daí a sua tamanha impor tânc ia. 
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produção e a troca de informações rele
vantes entre pessoas físicas e jurídicas. "A 
Ideia s/a desenvolve soluções em mídias 
sociais desde quando os termos Social 
Media Optimization ou Social Media 
Marketing (ou mais recentemente Social 
Web) nem existiam por aqui", conta o só
cio e diretor de Novos Negócios da em
presa, Hélio Basso. 

Ele diz que, somente em 2009, hou
ve no Brasil o reconhecimento por par
te do mercado de que monitorar a tro
ca de informações e se relacionar com 
clientes em Redes Sociais eram essen
ciais para os negócios. Além disso, hoje 
a empresa é especialista no atendimen

to de demandas no am
biente digital de grandes 
marcas, principalmente 
com o foco voltado para 
seus processos de negó
cios, apoiando com uma 
solução completa em 
projetos de comunica
ção e marketing que te
nham como base inteli
gência e estratégia em 
mídias sociais. 

COMO TUDO 
COMEÇOU? 
De acordo com 

Basso, que é forma
do em Jornalismo pe
la Universidade Federal 
Fluminense, com MBA 
em e-commerce e especialização em 
Planejamento pela ESPM, foi após um 
projeto de consultoria que ele decidiu 
que era chegada a hora de abrir o pró
prio negócio. Porém, antes de dar iní
cio, ele atuou como bolsista da Fiocruz, 
passou pela redação de grandes veícu
los como Manchete e TVE, multinacio
nais como Unisys, até virar consultor 
de comunicação. 

Segundo o empresário, a ideia de es
pecializar-se em mídias sociais surgiu 
depois deu um pedido. "Nascemos como 
uma agência de marketing de guerrilha, 
mas um cliente nos pediu ajuda com o 
Orkut, para que fosse criado um trabalho 
de gestão de relacionamento nessa rede. 
Vimos que dava certo e resolvemos apos
tar na especialização da empresa", revela. 

Para Basso, o maior obstáculo en
frentado pela empresa foi o de fazer o 
mercado entender a importância de 
monitorar sua marca e se relacionar 
com clientes nas redes. "Hoje, é mais fá
cil falar de mídias sociais, pois é um as
sunto que se tornou capa de revista re
gularmente e as pessoas se interessam 
muito por esse mercado". 

Na abertura da empresa, foram inves
tidos R$50 mil. Atualmente, ela fatura 
uma média de R$200 mil por mês, possui 
12 clientes fixos, está localizada no cen
tro de Niterói, no Rio de Janeiro e con
ta com três diretorias: Novos Negócios, 
Operações e Administrativo-Financeiro, 
com um total de 22 colaboradores. 

0 FUTURO 
Segundo Basso, a ascensão do mer

cado de mídias sociais está tão avança
da que a empressa não prospecta mais 
clientes, pois a demanda é natural. Entre 
os serviços oferecidos pela Ideias s/a, 
os mais procurados são monitoramen
to, Serviço de Atendimento ao Cliente 
(SAC) e ações promocionais (aplicativos 
para Facebook), sendo que as mídias 
mais trabalhadas são o Facebook segui
do do Twitter. 

O empreendedor acredita que o mer
cado publicitário brasileiro não investe 
ainda nem 5% das verbas dos clientes no 
segmento digital, o que o torna um mer
cado muito propício. "Com o crescimen
to da capilaridade de smartphones e ta-
blets, além do barateamento do acesso à 
banda larga, o mercado crescerá muito 
nos próximos cinco anos, fazendo nosso 
negócio ainda mais promissor". 

Para ele, contudo, a maior dificulda
de em trabalhar com o segmento de mí
dias sociais é a mão de obra e a falta de 
conhecimento do mercado. "É difícil en
contrarmos profissionais prontos, quase 
sempre temos que treiná-los por cerca 
de um ano. Em outra ponta está o clien
te, que acha que mídias sociais é "tui-
te". Mas, com o tempo, ele entende que 
sua cadeia de valor e a gestão de sua de
manda são elementos, entre outros, que 
devem ser levados em consideração na 
montagem de estratégias de mídias so
ciais", conclui. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 40, p. 24-26, fev. 2012.




