
tivos como o Wikipédia e o YouTube, tem se consolidado 

como práticas sociais e alterando o modo como as pes

soas e as empresas pensam modelos de negócios, modos 

de consumo e comportamento de vida. Ainda que a ideia 

tenha ganhado força em experiências alternativas de co

laboração, importantes marcas compreenderam rapida

mente a força da inteligência das multidões. É o caso de 

marcas como Fiat, Rufies e Coca-Cola que reúnem cases 

positivos de croiudsourcing no Brasil (ver box na pág. 8). 

Marina Miranda, diretora da consultoria internacio

nal Mutopo, focada em social production/croiudsourcing, 

acredita que o que estamos vivendo com o crescimen

to de práticas colaborativas indica mudanças profun

das na sociedade, nas práticas de consumo, de trabalho 

e no modo como vivenciamos a experiência humana. 

"O croiudsourcing passa por uma percepção de que os 
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modelos de negócio e as práticas de trabalho estão se 

transformando", afirma Marina. A realidade social, que 

internacionalmente está impactada por uma forte crise 

econômica, o crescimento das novas tecnologias de in

formação e o crescente sentimento de responsabilidade 

social são alguns dos motivos que impulsionam as prá

ticas colaborativas. "A crise no resto do mundo é muito 

séria. Na Europa existem países em que 46% dos jovens, 

entre 16 e 25 anos, nunca trabalharam na vida. Como 

fica a possibilidade de empregabilidade dessa pessoa?", 

acrescenta. Diante dessa conjuntura, as empresas e as 

pessoas passam a criar soluções para o desenvolvimento 

de modelos de negócios mais sustentáveis e para a diver

sificação dos seus modos de subsistência. 

Um exemplo dessa revolução são as práticas de alu

guel de quartos ou casas para viajantes do mundo, como 

o proposto pelo Airbnb. Neste modelo, qualquer pessoa 

do mundo pode oferecer uma acomodação para um via

jante e também localizar um lugar para ficar. "Existem 

milhares de pessoas colocando seus quartos e suas casas 

para locação e gerando receita com isso. As pessoas es

tão criando seus próprios hotéis e isso impacta nos negó

cios", explica a diretora da Mutopo. O compartilhamento 

de carros é outro exemplo; diferente do modelo de alu

guéis, as pessoas passam a partilhar do mesmo carro. 

Além disso, há práticas de financiamento colaborativo 

que provocam avalanche de recursos para projetos que 

foram negados pelos financiamentos tradicionais. 

Essas experiências mostram a força das multidões e 

criam nas pessoas o sentimento de importância, sentimen

tos que tem consequências para as decisões de compra. "As 

pessoas estão percebendo o seu poder de transformação e 

de influência sobre os negócios. O cliente quer fazer parte 

da escolha do que vai ser mercado", analisou Marina. 

A percepção do mercado acompanha esse senti

mento de participação do cliente na vida da marca. 

Segundo a diretora de marketing de sabores da Coca-

Cola, Andrea Mota, nos últimos anos as transforma

ções tecnológicas permitiram à área criar novos laços 

e vínculos com seu consumidor. "Percebemos cada vez 

mais que o consumidor quer ter voz ativa. Propiciamos 

então a ele momentos únicos e diferenciados. Atender 

aos desejos do coletivo, mostrar que ele tem poder de 

decisão e que a marca compreende esse poder, o torna 

cada vez mais nosso aliado. É como vestir a camisa da 

marca de forma coletiva." 

Renata Figueiredo, diretora de marketing da Pepsi

Co, que representa a marca Ruffles, observa que, com a 

adoção das práticas colaborativas, a marca ficou ainda 

mais próxima do consumidor. "Aumentamos o víncu

lo emocional dos consumidores com a marca. Assim, 

temos a oportunidade de colocar a marca na mesma 

sintonia de seu público". 

POTENCIAL CRIATIVO 

A proximidade com o cliente é sem dúvida o diferencial da 

prática de croiudsourcing, mas o potencial criativo que ele 

gera para a empresa também é citado como indicador de 

sucesso. Segundo o professor do Insper Romeu Bussarello, 

que também é diretor de ambientes digitais e relaciona

mento com cliente daTecnisa, uma das empresas pioneiras 

no Brasil em práticas de colaboração, a experiência colabo-

rativa é enriquecedora para a organização que ao participar 

dessas práticas é absorta pelas profusões de ideias geradas 

coletivamente. "É mais positivo que o brainstorming tradicio

nal porque as ideias estão materializadas, não ficam apenas 

na cabeça", comenta Bussarello. 

João Batista Ciaco, diretor de publicidade e marketing 

de relacionamento da Fiat, concorda que a prática cola-

borativa gera um ativo criativo para a empresa. Segun

do ele, as ideias e as discussões geradas nestas práticas 

provocam uma reflexão de futuro ainda que nem todas 

as ideias possam ser aproveitadas. "De qualquer manei

ra, um dos importantes aprendizados que vamos ter que 

vivenciar como gestores de uma criação coletiva é como 

tratar as frustrações diante das escolhas e das decisões, 

ainda que estas sejam compartilhadas", destaca. 

DESAFIO ÉTICO 

Outra questão que a prática colaborativa traz para o deba

te das empresas é de caráter ético. A prática crowásourcing 

nas empresas tem como escopo a adesão espontânea da 

inteligência coletiva, mas isso não significa ter liberda

de irrestrita do uso das ideias geradas pela multidão. "A 

comunidade é uma líder e tem um sentimento de prote

ção muito forte. Não passa pela nossa cabeça aproveitar 

ideias sem remunerá-las. As empresas que fazem isso 

são irresponsáveis, com um nível baixo de maturidade 

e ainda não compreenderam o conceito de colaboração", 

analisou o professor Bussarello. 

Marina Miranda concorda que o fator ético é essencial 

para o aproveitamento do conceito de produção social 

nas empresas e que os projetos devem ser transparentes 

sob pena de produzir um efeito contrário e devastador 

para a imagem da marca. "Nós temos exemplos de em

presas que tentaram aproveitar as ideias à revelia da co

munidade e criaram para si um problema institucional 

muito sério", comentou a executiva. 

Segundo Andrea Mota, o consumidor está cada vez 

mais consciente de seus direitos e a Coca-Cola procura 

propiciar a ele experiências de relacionamento com a 

marca sempre com regras claras sobre os projetos. "Te

mos um retorno fabuloso do público, que se sente espe

cial, participando de comerciais, tendo o nome anuncia

do, o sabor preferido escolhido", contou. 

*Com Luiz Fernando Vassal lo . 
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Text Box
Fonte: Caderno de Mídia, São Paulo, ano 4, n. 38, p. 6-8, ago. 2012.




