
Brasil será polo de investimento em rede social 
Maria Carolina De Ré 
 
País atrai capital de desenvolvedores voltados para plataformas de atuações corporativos 
     
Para ganhar mercado em países emergentes como o Brasil, onde as empresas ainda não usam 
ferramentas de redes sociais com intensidade, a companhia norte-americana Jive Software 
anunciará operação e parcerias no País esta semana. Avaliada em cerca de US$ 1 bilhão, a 
desenvolvedora estrangeira atua no setor desde 2001, ao oferecer softwares e serviços de 
mídias sociais corporativos. No ano passado, a Jive abriu capital nos Estados Unidos e desde 
então parece apostar em uma estratégia que valoriza a globalização dos seus serviços. 
 
Fernado De Allende, vice-presidente da empresa na América Latina, disse, ao DCI, que a Jive 
tem escritórios nos EUA, na Europa, Austrália, em Cingapura e no México e que chegará ao 
território brasileiro para disputar o mercado local, visando a atender grandes players, como 
Vale e Petrobras. Também quer expandir atividades em outros centros da América do Sul, 
região onde começará a se estruturar pelo Brasil. 
 
Ao falar sobre os negócios da companhia, ele explicou que a empresa não comercializa um 
"Facebook corporativo", mas diversos produtos de mídias sociais, com ferramentas e fins 
diferentes. "A Jive lidera o mercado mundial de soluções de mídias sociais -classificado como 
Social Business Softwares - com produtos que englobam redes integradas de colaboração e 
comunicação interna cujo objetivo é aumentar a produção e o acesso à informação dentro das 
empresas, dar soluções de atendimento que integram empresas e seus clientes e ferramentas 
que fazem o monitoramento de marcas, que é monitora as redes sociais acessadas pelo 
grande público, tais como o Facebook e e Twitter." 
 
Allende não quis adiantar o montante a ser aportado no Brasil, mas ressaltou que além de 
gerar empregos, a companhia vai trazer tecnologia e "valores" para ao País. Ao analisar 
produtos oferecidos por concorrentes neste segmento, ele ressaltou que as ferramentas de 
monitoramento de mídias sociais da Jive, por exemplo, diferem porque são soluções 
totalmente integradas. "Nossos sistemas de monitoramento escutam e analisam, mantendo o 
foco em práticas de engajamento interno e externo", disse. 
 
A Jive vende tecnologia de redes sociais corporativas na nuvem - gerenciadas como serviços - 
ou instaladas on site (software que funciona dentro dos data centers dos clientes). Sobre as 
perspectivas de expansão no País, Allende apontou que as empresas brasileiras estão prontas 
para operar esta tecnologia e ele está otimista com o crescimento da empresa no mercado. 
 
Outros players 
 
O uso de ferramentas sociais é um fenômeno global que também atrai investimentos de 
gigantes do mercado de tecnologia da informação, como Oracle, IBM e Microsoft. 
 
Em entrevista ao DCI, Jorge Toledo, diretor de Produtos CRM da Oracle para a América Latina, 
apontou algumas soluções da empresa para este segmento: "Visando a fomentar a troca de 
ideias entre os funcionários de nossos clientes, nós criamos canais de publicação e 
compartilhamento de conteúdo. A Oracle também oferece um serviço que funciona como uma 
espécie de Wikipedia corporativa", definiu ele. Com relação às ferramentas de monitoramento 
de marca, que são as soluções de tecnologia mais procuradas no mercado hoje em dia, Toledo 
destacou o CRM Social da Oracle, software que aponta o impacto de um serviço "inadequado", 
ou seja, mostra quando os clientes insatisfeitos tornaram públicas suas frustrações e 
compartilham impressões negativas sobre um produto ou empresa. Depois de detectar o 
problema o software auxilia a gestão desta demanda. 
 
A companhia também gerencia uma plataforma voltada para o treinamento e realização de 
reuniões virtuais, cujo funcionamento se parece com o YouTube. "Temos várias iniciativas para 
gerir conteúdo nas redes sociais. Hoje, as empresas são quase obrigadas a compartilhar 
informações para gerar novas ideias, promover à inovação, melhorar sua produção interna e o A ut
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relacionamento com o público. Por isso a Oracle aposta neste segmento de mercado", resumiu 
Toledo. 
 
Mercado 
 
Segundo dados divulgados pela consultoria Gartner, a adesão de quatro novas aplicações 
tecnológicas - redes sociais, em nuvem, big data e mobilidade - devem mudar a operação das 
empresas no mundo. A nuvem e as redes sociais, duas áreas que ainda sofrem algumas 
resistência por parte dos empresários no Brasil, devem crescer muito. Para o Gartner, a 
adesão de serviços em nuvem deve crescer de 7% (2011) para 36% (2016). Sobre as mídias 
sociais, a consultoria apontou crescimento de 43% nos últimos 12 meses. Ou seja, em 2012 a 
área deve movimentar US$ 16,9 bilhões, superando o montante de US$ 11,9 bilhões que as 
mídias sociais movimentaram em 2011. 
 
Gestão 
 
Melhorar o relacionamento de empresas e marcas com os clientes é um grande benefício das 
redes sociais, mas o mau uso destas ferramentas pode trazer prejuízos. Um exemplo é o caso 
da loja virtual de roupas Visou, que ganhou notoriedade na Web depois da publicação de 
mensagens que continham palavrões e ofensas enviadas por um funcionário da empresa a um 
cliente. Depois do fato, os donos da Visou se retrataram, mas o site e o perfil no Facebook 
foram tirados do ar. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 12 set. 2012. Primeiro Caderno, p. A9. 
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