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GIL GIARDELLI A - i r desses pilares mencionados, agora acrescentamos outros três: Social CRM, Social Business e Big Data. Com mais
de 10.000 agências digitais no Brasil, optamos por não ser uma
delas, e sim uma empresa de inovação coletiva, seja aplicando o2o
- Online to off-line, seja digitalizando e organizando processos em
tempos exponenciais. Num mercado em que a as organizações
não estão no centro, as empresas precisam descobrir uma nova
forma de pensar. A Gaia Creative trabalha nesta premissa.

a

WiDE Fundada em 2 0 0 9 , a Gaia Creative trabalha com
três pilares: Inteligência em Mídias Sociais, Gestão da
Inovação e Gestão do Conhecimento. Por que escolheram essas "unidades de negócios"?
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Durante mais de um século, as teorias de administração e estratégia nos ensinaram que a empresa está no centro do mercado.
As teorias de Peter Drucker, talvez o maior pensador de gestão
do século 20, nasceram do estudo que ele fez da organização
interna da General Motors, em 1943, e desse estudo o conceito de
corporação, que até hoje norteia os estudos de administração de
empresas. Nos dias de hoje, as teorias de Drucker estão perdendo
força, uma vez que a empresa não está mais necessariamente no
centro. No mercado atual, não existe centro, existe rede. Os negócios estão interligados. Quando um banco quebrou, em 2008, o
sistema financeiro mundial entrou em colapso.
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A era das redes significa uma nova forma de compreender a dinâmica dos negócios e do trabalho. Exige uma nova forma de pensar dos profissionais. É preciso pensar em inovação coletiva, em
jogar uma ideia preciosa para ser desenvolvida em comunidade.
É preciso aprender a fazer a gestão do conhecimento que está
fora da empresa e que melhora as decisões corporativas. A Gaia
Creative constrói uma estrutura de relacionamentos.
w i D E A Gaia atende contas de grandes empresas, como
BMW, TAM, Sebrae etc. O que vocês consideram fundamental para atender um cliente?

G I L G I A R D E L L I Os serviços digitais se tornaram commodities
então, nosso diferencial é criar inovações centradas no Social
Business, no consumidor global e com a mobilidade nas pontas do dedo, utilizando técnicas de design organizacional para
desenvolvimento de produtos ou novos processos, criar redes
de estratégias, competências e lideranças. Enxergando o mundo
social na web, entregar aos clientes insights de marketing, vendas, serviço e suporte. Inovação, colaboração e experiência do
consumidor. Utilizamos esses recursos para transformar, por
exemplo, uma empresa secular - com a qual hoje trabalhamos em uma empresa com o espírito de uma startup.
w i D E Falando ainda em clientes, em sua opinião, os
empresários brasileiros já estão investindo no meio
digital assim como nas mídias tradicionais? Como anda
essa "balança"?

Relacionamento Digital, podemos afirmar que hoje a
Gaia Creative é uma empresa consolidada no mercado?
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wiDEEm seu livro "Você é o que compartilha", você
afirma que vivemos uma nova era na internet. Como
você enxerga essa nova era da web e qual é o papel das
pessoas que atuam na internet? Existe uma mudança
de comportamento?
GIL G I A R D E L L I O maior avanço do século XXI não é digital, mas
social e moral. É a época das grandes verdades, da transparência radical, da inteligência universal, do livre arbítrio, da autoridade moral, das ideias transformadoras e da ciência dentro da
espiritualidade.
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GIL G I A R D E L L I Não acredito que qualquer empresa, independente do tamanho, esteja consolidada. Ao contrário de outros
tempos, hoje o ambiente de negócios muda muito rápido, e não
é o maior 'engolindo' o menor, e sim o mais lento ficando para
trás. A Gaia Creative, em 2012, mudou totalmente seu posicionamento; ser inovador é trabalhoso e exige visão futurista.
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W I D E Especializada em soluções tecnológicas para

Governos, marcas, empresas e todas as instituições com cabeça
do século passado, terão que fornecer informações instantâneas,
trabalhar long tail, personalização, relevância e transparência
radical. Devem fazer isto urgentemente, mergulhando de vez no
século XXI e na era da 'generosidade coletiva'.
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profissionais da Gaia?
GIL G I A R D E L L I Hoje. trabalhando em rede, somos quase 50 profissionais, divididos em equipe de inovação, gestão em mídias
sociais, multimídia, web vídeos, criação, monitoramento, gestores de comunidades B2B e consultores de negócios em rede.

E sermos planejadores e não ferramenteiros. utilizando os dados
ao nosso favor - eles nunca mentem. Estamos mensurando o
mundo. Algoritmos complexos estão definindo promessas da
ciência, campanhas políticas, compras em supermercados. Os
números estão causando um profundo impacto no mundo real,
no mundo da política, na economia, na vida social e na tecnologia. Um mundo novo baseado em números está em plena construção. Bem-vindos à era das big datas'.
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WIDE Poderia nos dizer como é composta a equipe de

acreditando, assim como acreditamos na Gaia. Estamos vivenciando a maior mudança global, onde a webcidadania e o webempreendedorismo mudarão a face da aldeia global conectada.
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GIL G I A R D E L L I Todas as marcas, inclusive B2B, já enxergam o
mundo digital como um ambiente capaz de criar diferenciais competitivos. Porém, no Brasil, ainda estamos pensando em apenas
uma presença digital nas 'redes metrópoles' (Facebook, Twitter,
Instagram, Vine, Foursquare etc.). Temos que oferecer ações digitais
para criar, por exemplo, comunidades de prática gestão coletiva de
projetos, aprendizagem organizacional, gestão estratégica de pessoas, educação corporativa e inteligência competitiva. O mundo
digital vai muito além de 'fans', 'curtir' ou 'retweets'.
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Quando fomos os primeiros a criar presença digital e branding
de uma grande marca - no caso a BMW e o Grupo Cruzeiro do
Sul no Facebook, fomos m u i t o felizes. Em 2012, percebemos
que as pessoas desejavam das marcas serviços no mundo social,
então com o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)
catalogamos em uma aba para consulta no Facebook 10 milhões
de processos, que com um simples clique era possível verificar o
andamento da ação. Posteriormente, o Tribunal foi o primeiro no
mundo a transmitir, em tempo real, um julgamento de comoção
nacional - o caso 'Mércia Nakashima'. Sem falar do prêmio que
ganhamos da UIT (Internacional Association of Public Transport)
da ONU com o case 'Cartão Bom', que u n i u mobilidade urbana e
conteúdo de qualidade do Cartão Bom nas mídias sociais.
WIDE Sobre Gestão de Inovação, área especializada em
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pesquisa de mercado e análise de tendências, qual a
estratégia traçada para se diferenciarem neste campo
cada vez mais competitivo?
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GIL G I A R D E L L I Muita pesquisa, cabeça no futuro, estudo, e análise de big datas. E também experimentar a desconexão para
enxergar a próxima grande tendência.
WIDE Na web, existe o risco dos serviços saturarem

mais rapidamente do que no mercado offline? Como
vocês lidam com essa realidade tão dinâmica?
G I L G I A R D E L L I Ter a "melhor equipe do mundo", motivada e

Vivemos o poder das conexões, da aprendizagem coletiva, do
compartilhamento social e de uma exposição sem precedentes de novas ideias e abordagens. O espírito do nosso tempo é a
magnificência de fazer coisas que mudam o mundo. Somos tech-anarquistas', graças a Deus.
Precisamos sacudir nossa rotina modorrenta, combater o péssimo hábito - uma doença antiga - de aceitar e bocejar diante do
mesmo, e participar da mudança. Uma sociedade desinformada
permanece na escuridão e uma população desconectada é mais
facilmente enganada e manipulada. Em vez de atirarmos pedras
como nas velhas revoluções, vamos agora usar nossa conexão
global e deletar velhas formas de um mundo que naufragou, para
fazer diferente.
Convido-o a mergulhar nesse mar ainda não navegado para assistir e participar de um mundo novo realmente admirável, que está
sendo herdado por pessoas que estão deixando de incentivar o
pensamento linear, cartesiano, binário e individualista, para aproveitar todas as novas possibilidades proporcionadas pela conexão e pela troca, e que se expressam pelo mantra enunciado pela
primeira vez pelo professor britânico Charlie Leadbeater - Você
é o que você compartilha.

Fonte: Wide, São Paulo, ano 9, n. 96, p. 80-82, maio/ jun. 2013.

