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erda. Mudanças de pa
radigmas nos dão, a to
dos, essa sensação, pois 
algo vai-se embora. E 
qualquer perda origina 

um ciclo de sofrimento no ser huma
no, conforme o descrito, nos anos 1960, 
por Elisabeth Kübler-Ross, com cinco 
estágios que se sucedem: negação, rai
va, negociação, depressão e aceitação. 

A era sociodigital é o novo paradig
ma que se impõe à sociedade e aos 
negócios, e acredito que pessoas e 
empresas, tanto no Brasil como no 
exterior, estão vivenciando esse so
frimento cíclico. 

Como as empresas negam o novo pa
radigma? Tipicamente, alegando que 
se trata de moda passageira. Sentem 
raiva quando percebem que há mes
mo uma mudança em curso e que ela 
é inevitável. Então, de repente, cons
tatam que será necessário abraçar o 
novo, mas tentam negociar um tempo, 
mantendo-se no paradigma que do
minam. Quando notam que isso não 
funcionará e que precisarão mudar 
de fato, desesperam-se -por não saber 
ainda como lidar com o novo- e caem 
em depressão. 

Em geral, só depois de enfrentar e 
superar os quatro estágios anteriores 
as companhias entram na fase final da 
aceitação, em que se capacitam e ha
bilitam seus colaboradores e parceiros 
a abraçar o novo paradigma. Só aí elas 
acreditam que poderão atuar com su
cesso também no cenário emergente. 

Em qual desses estágios se encon
tra sua organização? Se ela for como 
a maioria, já passou pelos estágios de 
negação e raiva em 2010, e pelo da ne
gociação em 2011. E, ao longo de 2012, 
gradativamente, chegará ao estágio da 
aceitação, quando abraçará plenamen
te o novo paradigma sociodigital e o 
incorporará a sua estratégia. 

Faço essa projeção com base no 
enorme crescimento da busca de ca
pacitação em mídias sociais, acompa
nhado de um aumento equivalente do 
orçamento destinado ao treinamento 
na área. Também a faço porque o bra
sileiro é social por natureza e as em-

presas que aqui atuam são impelidas 
a considerar essa característica. Nossa 
cultura é aberta e extremamente pro
pícia para plataformas que socializem 
-acredito que essa seja a principal 
razão para sermos campeões m u n 
diais de acessos a sites de redes so
ciais, apesar das limitações de nossa 
infraestrutura de internet e de nos
sos custos de conexão, muito altos 
até recentemente. 

No entanto, a f im de encurtar esse 
ciclo de sofrimento, proponho uma 
espécie de releitura dos estágios clás
sicos, mostrando as possíveis medi
das atenuantes. 

NEGAÇÃO 
Marketing e estratégia digitais não 
existem mesmo, mas são necessários 
um marketing e uma estratégia pró
prios para a era sociodigital. 
De fato, "marketing digital" não existe, 
tem toda a razão quem o nega. Embora 
essa seja uma expressão bastante ut i l i 
zada, o que existe é marketing -a ciên
cia de compreender as necessidades e 
os desejos das pessoas para satisfazê-

-los por meio de trocas- praticado na 
era sociodigital. Essa simples negação 
põe os pingos nos is, esclarecendo que 
o foco são as pessoas, como sempre fo
ram e sempre serão, jamais a tecnolo
gia. Então, é preciso entender esse pú-
blico-alvo, que deixa de ser apenas alvo 
e se converte também em mídia e pro
dutor de conteúdo, um "prosumidor", 
a fim de estabelecer novas estratégias. 

As redes sociais, que começaram 
a se disseminar em 2003, são o pro
tagonista pr imordial dessa mudança 
de paradigma, pois conferem poder 
ao indivíduo, invertendo o vetor de 
marketing -além de se tornar mais 
exigente, o consumidor ganhou po
der, porque obteve uma capacidade de 
mobilização nunca vista na história. 
Exemplos do novo poder individual 
não faltam. Casos como o de Dave 
Carroll com a United Airlines ("Uni
ted Breaks Guitars") ou, no Brasil, o 
consumidor Oswaldo Borelli e o aten
dimento da Brastemp que não foi uma 
Brastemp, "Meu carro falha" com a 
Renault e milhares de outros aconte
cem todos os dias. 
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em monitoramento e métricas, estrate
gistas de marketing, relações-públicas, 
designers, programadores e especialis
tas técnicos em cada plataforma (Fa-
cebook, Twitter, Linkedln, Slideshare, 
Foursquare), com uma formação que 
vai de cursos tradicionais como ma
temática até cursos novos como trans-
media storytelling. 

Eles precisam saber aproveitar o 
imenso potencial das mídias sociais 
para a promoção e relacionamen
to com o mercado e também devem 
enfrentar sérios desafios, pr incipal
mente três: 

• Disponibilidade constante e habil i
dade para dialogar. 

• Descentralização da construção de 
imagem da marca. 

• Hiperexposição e/ou desalinhamen
to dos colaboradores -funcionários e 
parceiros estratégicos desalinhados 
podem gerar, consciente ou incons
cientemente, crises com mensagens 
contrárias à marca. 

NEGOCIAÇÃO 
Enquanto sua empresa adia as mudan
ças com a desculpa do mercado l imi
tado, outras abraçam rapidamente o 
comércio social , as marcas com senso 
de humor, a inteligência online, a l in
guagem móvel . 
Um argumento recorrente de quem 
adia o mergulho no mundo sociodigital 
é a exclusão de grande parte da popu
lação brasileira por conta dos desafios 
em termos de qualidade de banda de 
acesso -particularmente em algumas 
regiões do País. 

O senão é que isso muda muito ra
pidamente; temos visto uma grande 
transformação nesse cenário desde 
2011. Se a preconizada inclusão digi
tal dependia de computadores e banda 
fixa, hoje ela está acontecendo pelos 
celulares com banda móvel. Temos 
mais de 230 milhões de contas móveis 
em nosso País, o que representa uma 
densidade móvel maior do que popu
lacional, e tanto a qualidade ampliada 
como os custos barateados dos smart-

phones e da banda larga móvel am
plificam essa revolução. Hoje, as ope
radoras de telefonia móvel oferecem 
planos de R$ 0,50 por dia para acesso 
de dados ilimitado. 

Empresas de todos os tipos e portes 
estão se tornando as novas Avons e Na-
turas do ambiente digital, praticando o 
chamado comércio social, que significa 
vender por meio das redes sociais das 
pessoas. Se, no mundo off-line, Avon 
e Natura vendem por meio das redes 
sociais de revendedoras seleciona
das e treinadas, que são os agentes de 
disseminação dessas marcas e venda 
de seus produtos, no online, isso pode 
acontecer com qualquer pessoa. 

Por exemplo, a varejista Magazine 
Luiza está fazendo uma ação interes
santíssima de comércio social. Ela 
criou o "Magazine Você", que consiste 
em um aplicativo de Facebook que per
mite às pessoas divulgar em seus perfis 
os produtos de que gostam, e todas as 
vendas feitas ali resultam em comis
sões de 2,5% a 4%. 
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Você faz questão de estar sempre pre
sente nas mídias socia is? Por quê? 
Estar online é essencial na minha vida, 
seja quando estou estudando, t raba
lhando ou me divertindo. Aliás, misturo 
tudo isso, porque, apesar de eu t raba
lhar muito, não tenho rotina - e m 2001, 
eu li o livro Ócio criativo, do Domênico 
De Masi, e isso está lá: há uma evolu
ção do trabalho de forma que lazer, es
tudo e trabalho se mis turam. Acho que 
faz parte do novo modo de vida cíbrido. 

Como faz i sso? Você programa posts? 
Mesclo conteúdos programados com 
conteúdos em tempo real. Por exemplo, 
programo diariamente três frases - u m a 
de bom dia, outra ao meio-dia e outra 
de boa noite. Eu faço um planejamento 
de conteúdo em cada plataforma, pen
sando na integração com a minha atua
ção off-l ine -palestras, cursos, eventos, 
consultoria, network ing- , de forma que 

o on alavanque o off e vice-versa. Mas 
estou online de verdade. 

Em dias que não viajo ou participo de 
eventos, dedico aproximadamente cer
ca de 13 horas por dia t rabalhando/es
tudando/me divertindo, sempre online. 
Em finais de semana, são sete horas 
online -desse tempo, acredito que 50% 
sejam gastos em mídias sociais e e-
-ma i l entre estudar, t rabalhar e me di
vertir, e o resto fica para a produção de 
conteúdos, como artigos, livros, pales
tras, minha tese de doutorado etc. 

Uso um mix de plataformas extenso 
-Twitter, Facebook, Linkedln, Slidesha-
re.YouTube, Blip, Foursquare, Pinterest, 
Instagram, Flickr, site, blog etc. 

Como gerencio meu conteúdo sozi
nha, dá bastante trabalho; mas adoro, 
estou sempre pensando no que postar. 

Muitos a c h a m que as mídias s o c i a i s 
roubam n o s s o tempo. Às v e z e s , 

e l a s são tão i n t e r e s s a n t e s que eu 
fico lá ma is do que devia m e s m o 
- e m b o r a e s s e tempo "perd ido" 
s e m p r e t raga a l g u m a r e c o m p e n 
s a . E você? Como se d isc ip l ina p a r a 
não p e r d e r o foco? 
Consegui ao longo de quase 30 anos 
de carreira trabalhar e estudar com os 
mesmos assuntos com os quais me d i 
virto. Eu amo tudo o que faço e isso é a 
minha chave da produtividade. 

Agora, há várias coisinhas que me 
a judam a ser produtiva t a m b é m . Por 
exemplo, não uso s istemas de c o m u 
nicação síncrona, como Skype, GTalk 
ou MSN -mensagens chegando o 
tempo todo t i ram a concentração, e 
estas, s im, são sugadoras de produt i 
vidade. Não levo o celular para a mesa 
durante as refeições e não du rmo com 
ele ao lado. Não fico navegando só nas 
headl ines das mídias sociais -quando 
surge um assunto que é impor tante 
para m i m , paro tudo e foco aquilo. Pa
rei de dir igir há três anos -uso o tempo 
de t ranspor te para fazer l igações no 
ce lu la r - e evito reuniões presenciais 
ao máximo, t rocando-as por conferen-
ce cal ls; vou às de bra instorming, que 
são necessárias. 

Outra coisa que procuro fazer, apesar 
de difícil, é parar o mult i tasking sempre 
que possível, pois este é um dos vilões 
da criatividade, da capacidade de toma
da de decisão e da produtividade. 

Mas trabalhar /estudar/divert i r -se ao 
mesmo tempo não é sinônimo de s e r 
multitarefas? 
Não, isso é convergência de atividades. 

Você tem uma estratégia de conteú
do? S e u s tuítes são mais sobre t ra 
balho e há e s s e s aforismos progra
mados. Como você faz para não soar 
artificial? Eu particularmente ac re 
dito em misturar vida pessoal e pro
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f issional nas mídias sociais; senão, as 
pessoas não parecem humanas.. . 
De fato, meu uso predominante em mí
dias sociais é a Martha profissional com 
foco em market ing e educação. Os tipos 
de conteúdos que posto são estrategi
camente selecionados com esse ob
jetivo. Meus perfis online são bastante 
informacionais, pouco conversacionais. 

Agora, se aproximadamente 80% dos 
meus posts contêm informações nas 
áreas de market ing e educação, privile
giando tendências, temas de ponta e as 
transformações causadas pelo digital, 
10% deles humanizam meus perfis pu
blicando assuntos de que gosto muito, 
como frases, arte, música, curiosida
des, fotos etc. Por exemplo, como viajo 
muito a trabalho, posto fotos e coisas 
interessantes das minhas viagens. E 
os 10% restantes eu uso para divulgar 
cursos, eventos, palestras, prêmios, ex
posições, relacionados comigo ou com 
meu mercado. 

Concordo com você sobre a au ten
t icidade; não acredito em fazer t ipo. 
Mas eu atuo nas mídias sociais de 
fo rma mui to parecida com o que re
a lmente sou fora delas. Sou mui to 
tagarela sobre assuntos profissionais 
e cul tura is que amo, mas falo m u i 
to pouco da minha vida pessoal com 
desconhecidos; sou mais fo rma l no 
modo de falar, não uso palavrões, sou 
bastante emotiva (procuro expressar 
isso usando hashtags] e raramente 
rec lamo publ icamente dos meus d i 
reitos, pois procuro sempre resolver 
problemas de forma discreta, porque 
tenho muita preocupação ética. Sobre 
as frases, por exemplo, eu coleciono 
frases de pensadores desde menina; 
quem me conhece sabe que elas são 
a minha cara. 

Já eu sou meio informacional e 
meio conversac iona l . Falo de g e s 

tão, m a s como mais um assunto , 
inser indo-o no cotidiano, e e s s a é 
uma estratégia: trato de gestão e 
de futebol, jo rna l ismo, noticiário, 
minha experiência da matern ida
de, moda, l i teratura, música e faço 
muitas perguntas. Acho que eu gos
to da prática de desequi l ibrar que o 
Rubem Alves recomenda [veja en
trevista na página 96]. Como tenho 
dupla personal idade, com o perf i l 
rahsmmanagement , o conteúdo mais 
concentrado de gestão fica lá - e s 
crevo sobre nosso artigo da B u r b e r -
ry na rahsmmanagement , m a s falo 
disso e do trenchcoat azu l que ado
rei no radr isa l lesgomes. Só que, no 
Facebook, uso ma is imagens e músi 
c a s e menos pa lavras -e lá sou mais 
b issexta . Como você se diferencia 
nas p la ta formas? 
Respeito as especificidades de cada 
uma também. No Twitter sou mais ativa 
em função de suas características, que 
favorecem o d inamismo: ali publico de 
oito a dez posts por dia, em média. Já no 
Facebook, o r i tmo é outro e o meu foco 
de conteúdo também. A frequência é de 
um post por dia. 

Você retuíta outras p e s s o a s ? 
Sim! Mas existem considerações é t i 
cas e estratégias específ icas que uso 
para usar o botão de retui tar ou usar 
o RT ou via. O retuíte é mui to impor 
tante não apenas para divulgar infor
mações interessantes, mas t a m b é m 
para alavancar capital social . Ass im, 
usá- lo com cr i tér ios é essencial para 
as estratégias sociais. 0 Twit ter tem 
meia dúzia de comandos, mas o modo 
como os usamos faz toda a diferença. 

Tenho conhecido muita gente por 
meio do Twitter e do Facebook. Mar
quei entrevista com o Tom Peters pelo 
Twitter, por exemplo. E você? 

Isso, para m im , é uma das grandes 
oportunidades que as plataformas digi
tais oferecem. Hoje, John Maeda e Ste-
phen Baker, por exemplo, me seguem 
no Twitter. Talvez eu jamais me relacio
nasse com eles se não fossem as plata
formas digitais sociais. 

Você conhece um gestor, lá fora ou no 
Bras i l , que considere realmente pre
parado para as mídias socia is? 
No Brasi l , acredito que um dos ges
tores mais preparados para atuar em 
mídias sociais é o Romeo Busarello, 
da Tecnisa. Isso se comprova nos re
sultados que ele alcança, decorrentes 
de uma estratégia integrada entre to
das as plataformas e não apenas as 
online. Eles conhecem seus públicos 
muito bem e os respeitam. No exterior, 
um dos gestores mais preparados que 
conheço é o Mark Greenfield, diretor da 
University of Buffalo. Ele tem uma visão 
ampla do mercado que inclui as mídias 
sociais. Como consultor, tem ajudado 
as universidades a iniciar sua atuação 
de forma adequada nesse ambiente. 

Para fechar, nos posts em tempo 
rea l , você pensa muito antes de postar 
algo ou se permite agir por impulso? 
Penso dez vezes antes de postar qua l 
quer coisa. Nesses textos curtos carac
terísticos do ambiente online, é muito 
fácil acontecerem mal-entendidos ou 
distorções de sentido. Na minha opi
nião, o Twitter é uma das ferramentas 
mais poderosas e t ambém mais per i 
gosas que já existiram -pode alavancar 
ou destruir a lguém. 

Você tem razão. No meu caso, como 
a autêntica Adriana é impulsiva, faço 
um disclaimer, brincando que o perfil 
vira abóbora depois da meia-noite - e , 
portanto, pode estar sob efeito de um 
encantamento... [risos]Obrigada! 
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E o lado negativo disso tudo? 
Qualquer falha em uma em
presa é facilmente exposta pe
las pessoas nas redes sociais e 
pode gerar crises. Isso requer 
cuidado permanente para estar 
tudo em ordem, monitoramen
to constante, colaboradores 2.0 
atuantes nas redes sociais on l i 
ne e uma postura fundamental: 
que as marcas adquiram senso 
de humor. 

Na verdade, o senso de humor 
é uma das sugestões do livro 
The cluetrain manifesto: the end 
of business as usual, que aborda 
as principais transformações que 
a internet traz ao mercado e ao am
biente de negócios. "Senso de humor" 
significa que as empresas precisam 
ter honestidade, humildade, valores e 
ponto de vista com certo charme, r i n 
do de si mesmas quando preciso. No 
Brasil, vimos recentemente um banco, 
o Bradesco, respondendo a uma recla
mação feita em poesia por um usuário 
também com poesia. 

Sobre o monitoramento, já exis
tem ferramentas sofisticadíssimas à 
disposição das empresas, mas, como 
sempre, é mais importante o piloto 
do que a aeronave e, para que funcio
nem adequadamente, tais ferramentas 
precisam ser configuradas e acompa
nhadas pela inteligência humana. O 
grande desafio do mercado é formar 
e contratar profissionais qualificados 
para aproveitar o melhor delas. 

E quanto às tecnologias móveis? Se 
o celular, que já convergia quase tudo, 
cada vez mais funcionará também 
como carteira, subsumindo cartões de 
crédito e de débito e tornando-se ins
trumento de relacionamento local com 
o consumidor, algumas empresas já se 
posicionam nessa nova fronteira: em 
São Paulo, a varejista Leroy Merl in ofe
rece café expresso a quem fizer check-
- in em suas lojas pelo Foursquare. 

DEPRESSÃO 
Sua empresa s implesmente não con
segue acompanhar os novos comporta
mentos das pessoas . 

A um só tempo, as novas mídias d i 
gitais parecem acentuar a alienação 
dos indivíduos e ampliar seu contato 
com a realidade. 

No primeiro caso, as novas tecnolo
gias permitem uma superexposição do 
indivíduo numa imensa acumulação 
de espetáculos, transformando tudo o 
que era vivido diretamente em uma 
representação. Assim, a proliferação 
de imagens e mensagens dos mais va
riados tipos torna cada vez mais difícil 
separar ficção e realidade. 

No segundo caso, as tecnologias 
digitais permitem a proliferação de 
informações geradas por indivíduos 
comuns (e não mais apenas por uma 
fonte centralizadora filtrante, como 
a televisão tradicional), relatando os 
mais diversos aspectos da realidade, 
sob os mais diversos ângulos. Amplia-
-se a oferta informacional, aumentan
do a capacidade das pessoas de discer
nir e de controlar as coisas. 

A sociedade do espetáculo e a do 
controle encontram no ambiente d i 
gital o meio ideal para desenvolver-
-se (os dois conceitos foram descritos, 
respectivamente, por Guy Debord, em 
1967, e por Paul-Michel Foucault e Gil
les Deleuze, em 1975 e 1990). 

Sua empresa se sente ameaçada por 
tudo isso? E o que dizer do "palavrão" 
cibridismo, então? Pois trata-se da 
transformação de nosso ser biológico 
em um ser híbrido digital, ou cíbrido 
(junção dos termos "ciber" e "híbrido"). 
O cibridismo já está em curso: hoje, 

ACEITAÇÃO 
As mídias sociais são um e s 
pelho da sociedade, e, se es ta 
mudou, sua empresa e você 

precisam mudar também. 
De maneira geral, as pessoas se com
portam da mesma maneira dentro e 
fora das mídias sociais. Estatísticas 
comprovam que apenas 10% das pes
soas online geram 90% do conteúdo 
digital como acontece no off-line, em 
que poucas pessoas geram grandes 
volumes de conteúdo. Foi medido tam
bém que no ambiente online mulheres 
falam mais do que homens e jovens 
são mais ativos do que idosos, exata
mente como no off-line. 

Se há algo que a história nos ensina 
é que a tendência natural do ser huma
no é rejeitar as novidades que modif i
cam as estruturas de comportamento 
e poder. No entanto, a mesma história 
mostra que diversos efeitos positivos 
são alcançados em decorrência da evo
lução tecnológica. Desista de culpar a 
tecnologia; aceite-a para poder educar-
-se e educar os outros nela quanto an
tes. Aliás, esse é um problema do Bra
sil: fala-se muito de inclusão digital e 
quase nada de educação digital. 

É o modo como usamos uma tecno
logia, e não ela em si, que nos trans
forma. Como dizia Marshall McLuhan, 
"os homens criam as ferramentas, e as 
ferramentas recriam os homens". Que 
o façamos direito, então. Certa vez, o 
futurólogo Alvin TofTler disse que "os 
analfabetos do século 21 não serão 
aqueles que não sabem ler e escrever, 
mas os que não conseguem aprender, 
desaprender e reaprender". Não seja
mos nós esses analfabetos. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 16, n. 92, p. 34-42, maio/ jun. 2012.




