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E se alguém der uma festa e
ninguém aparecer? Isso é o que
parece estar a acontecer no
mundo das redes sociais
empresariais, diz Galen
Gruman, da Infoworld.
Nas nossas vidas pessoais, quase toda a
gente marca presença no Facebook e muitos
de nós estamos no Twitter e no Pinterest. No
campo profissional, usamos o LinkedIn para
manter contacto com colegas e parceiros de
negócio – para o caso de precisarmos de um
novo emprego ou estarmos à procura de um
profissional para contratar. Mas a utilização
das redes sociais dentro do escritório parece
ser diminuta, apesar do alarido constante,
alimentado pelos fornecedores de tecnologias e pelos gestores empenhados em iniciativas de teste.
Muitos projectos acabam apenas por desperdiçar o tempo e o esforço de todos. (Actualmente há poucos dados concretos, e as
informações existentes resultam apenas de
observações empíricas). As razões para a
fraca adesão às iniciativas são óbvias.
Não são muito diferentes dos factores para o
fracasso das intranets corporativas registados
há uma década, as quais eram vistas como
potencial centro agregador social da empresa
moderna.
Socializar não é o que as empresas querem
É espantoso como gestores e fabricantes referem o valor das redes sociais no trabalho
quando, na verdade, não é isso que as empresas querem. Elas não querem ter os funcionários a publicar fotos dos filhos, a
partilhar vídeos engraçados sobre animais,
nem sequer a descrever como uma festa de
aniversário ficou fora de controlo.
Também não se importam com assuntos empresariais equivalentes, tais como os rumores sobre a possibilidade de alguém manter
um caso com outra pessoa. Nem a discussão
sobre quem entre os administradores se parece mais com o Pee Wee, nem com os gastos excessivos em refeições realizados por
um grupo de funcionários em viagem de formação.
Todos os tipos de questões candentes de recursos humanos emergem quando as pessoas
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socializam livremente numa sessão empresarial – o que acontece nos escritórios não
fica lá. Depois, há a preocupação de muitas
empresas sobre as perdas de tempo dos funcionários, embora, estranhamente, muitas
organizações que fornecem ferramentas de
redes sociais empresariais também bloqueiem o acesso dos funcionários ao Facebook, ao Angry Birds e outras distracções
semelhantes.
O que as empresas querem há muito tempo
é promover uma melhor colaboração entre
uma força de trabalho distribuída, mesmo
quando esta cresceu muito e geograficamente de forma dispersa. Graças aos sistemas de e-mail e à Internet, as empresas
querem ter os seus benefícios e usufruir
deles: replicar potenciais colaborações típicas de pequenos escritórios em grupos de
centenas e por vezes milhares de pessoas.
É um objectivo bastante arrojado mas a Internet permite aos gestores sonharem com
cenários nos quais os escritórios locais não
precisam de ser distintos e isolados uns dos
outros. E algumas empresas - e até mesmo
conjuntos de múltiplas empresas - fizeram
grandes avanços na concretização desta
visão para projectos específicos e grupos de
trabalho.
Usaram como ferramentas sistemas de email, de videoconferência, o telefone, mensagens instantâneas, wikis, o Facebook e o
Twitter. Mas, ao retratar a iniciativa como objectivo social, as empresas falham logo nesse
aspecto.
Os empregados notam a desconexão nas
exortações – "vamos todos adoptar as redes
sociais" – da última equipa de gestão. Lembram-se do projecto de intranet corporativa
que ninguém utiliza.
Ou apontam para o blogue do presidente: a
intenção era "comunicar directamente com
os nossos valorizados funcionários" mas o espaço deixou de ser actualizado após duas entradas. Ou simplesmente replica o último
comunicado de imprensa da organização.
Convívio é inseguro
Outro aspecto sufocante das redes sociais no
trabalho é o efeito “Big Brother”. Deixando
de lado a ingenuidade de alguns funcionários sobre a partilha de informação adequada
no trabalho (assim como nos seus sites pes-

soais e redes sociais), há uma dura realidade.
Tudo o que publicarem numa rede social empresarial será visível, passível de detecção e
armazenamento pela empresa. Como é que
isso deixa um empregado à vontade?
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Quando se diz alguma coisa a um colega no das vezes, aquilo que entra nesses registos mais tarde prejudiciais aos autores ou às empresas.
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sentações em conferências, e assim por
diante.
Frustrações mantêm-se
A razão mais corrente para a adopção de
redes sociais – mais do que a promoção de
uma melhor colaboração em torno de projectos e ideias – é a possibilidadede de substituírem os sistemas de email. Cada vez mais,
estes são vistos como meros motores gigantes de spam.
A teoria de suporte a estas ideias é que as
comunicações mais valiosas mover-se-iam
para fora dos sistemas de email, e assim
seria possível reduzir drasticamente o peso
suplementar inerente à comunicação.
Email tende a desaparecer?
Esta esperança pode ser muito pouco realista. Qualquer pessoa com qualquer conta
de rede social sabe quanto spam – informação que não interessa, não apenas phishing
e iniciativas de marketing indesejadas – é
canalizado através desses canais.
O spam é dirigido para onde a comunicação
ocorre. Não é um problema intrínseco ao
email.
Mesmo as tecnologias de comunicação
ponto-a-ponto, como os sistemas de mensagens instantâneas, podem ter fenómenos semelhantes ao spam. Basta por vezes que
uma das partes comunique demasiado. Há
riscos na adição de mais canais de comunicação para resolver o problema do alegado
problema do email.
Um deles é a probabilidade de se fracturar a
comunicação, forçando os funcionários a dispersarem a sua atenção por múltiplos canais,
muitas vezes através de diferentes ferramen-
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tas. Com o email, pelo menos será possível
ter o fluxo de várias contas num só cliente
de software.
E até mesmo aplicar regras consistentes de
filtragem para todas elas, assim como fazer
pesquisas simultaneamente em todas a partir de um único local. Esse não é o caso de
diversas ferramentas de redes sociais – cada
uma é a sua própria ilha.
Outro risco acaba por ser sustentado pela
empresa. O email empresarial é normalmente armazenado com o intuito de se descobrir informação relevante facilmente
(“ediscovery”), mais tarde. Adicionando-se
mais canais, os demais devem ser armazenadas para a “ediscovery” e o arquivamento.
Muitas ferramentas de redes sociais ainda
não foram redesenhadas para isso. Assim, o
risco de responsabilidade para empresas com
actividades sob regulação aumenta.
Há um preço a pagar nos casos de os fabricantes terem adicionado capacidades de
“ediscovery” e de arquivo para abordar a
questão da conformidade: um ambiente de
TI mais complexo e processos mais complicados de descoberta de informação, associados às várias ferramentas.
Necessidades específicas de colaboração
Se o objectivo da empresa com as redes sociais é melhorar a colaboração, é melhor
abandonar a intenção e explorar mais ferramentas de colaboração. Os funcionários têm
problemas em encontrar colegas úteis noutros grupos que não o deles?
Uma das soluções alternativas é melhorar o
seu directório organizacional interno, para
expor informação sobre o que sabem e fazem
os empregados – de uma forma pesquisável.

O problema passa pela dificuldade de pessoas em locais diferentes não conseguirem
colaborar facilmente?
Os wikis, fóruns, e outras formas assíncronas
de comunicação partilhada – tais como ferramentas de colaboração - podem funcionar
muito bem para grupos pequenos e médios,
com uma missão ou projecto comum. E não
se podem esquecer as facilidades oferecidas
pela utilização de pastas de email também.
Além disso, os portáteis mais modernos e os
tablets têm câmaras, microfones e altifalantes para se poderem fazer sessões de videoconferência simples – até usando serviços de
baixo custo ou gratuitos. Da mesma forma,
com aplicações como o Adobe Connect e o
Yuuguu, é possível mostrar às pessoas, maquetes e elementos semelhantes através de
ecrãs de computador.
Se a empresa está muito orientada para os
processos, ferramentas como o Socialcast
podem integrar todas as linhas de comunicação em processos de negócios específicos.
Essas ferramentas podem implicar uma monitorização que remete para a ideia de “Big
Brother”, capaz de levar os funcionários a
evitá-las ou usá-las apenas quando são muito
necessárias.
O problema é a sobrecarga de mensagens de
email? Uma das soluções pode ser ensinar as
pessoas a usar ferramentas de filtragem nos
seus clientes de correio electrónico. E a pensarem sobre que mensagens enviam mesmo.
Nem todos os problemas podem ser resolvidos pela tecnologia. Ironicamente, isso deveria ser óbvio, se instintivamente se procura
incentivar a utilização de ferramentas de
redes sociais. As pessoas são inerentes ao
social - e é por aí que se deve começar.<
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MULTIPLIQUE O NÚMERO DE FÃS DA SUA ORGANIZAÇÃO
Ricardo Correia, PT Prime

O crescimento exponencial na adoção das redes sociais a
nível mundial e o seu uso generalizado como espaço de
partilha de opinião sobre marcas e produtos, evidenciam
o enorme desafio que a presença nos social media representa para as organizações.
Em Portugal, o nível de utilização está já acima da média
europeia, assistindo-se a um crescente envolvimento de
utilizadores com marcas e produtos - por exemplo, no Facebook, com cerca de 84,5% de penetração de utilizadores online, cerca de 58% seguem marcas, e destes, 56%
emitem comentários sobre as mesmas (*). Paradoxalmente, as organizações em Portugal têm ainda uma presença moderada nestas redes.
Entrar com sucesso nas redes sociais não é, de facto, um
passo imediato. Exige a formalização de uma estratégia
que permita planificar, operacionalizar e monitorizar uma
presença online focada no target, ajustada à organização
e aos objetivos do negócio. Mesmo para as organizações
que já encetaram uma presença experimental nas redes
sociais é crucial definir uma estratégia, o que coloca à
partida uma série de questões, como por exemplo: Como
desenvolver a interação com audiências de forma a maximizar as vendas? Qual a solução de monitorização mais
adequada? Como traduzir social insights no desenvolvimento de novos produtos?
A presença com sucesso nas redes sociais exige ainda o
desenvolvimento de capacidades internas (organizativas,
processos, sistemas de informação, entre outras) que, ali-

nhadas com a estratégia e com os objetivos de negócio,
permitem um posicionamento de maior maturidade, capaz
de potenciar um conjunto significativo de benefícios, nomeadamente:
Aumento da eficácia de marketing, ao permitir abranger
maiores audiências, com menores custos de investimento.
Ou seja, colocar campanhas de comunicação nos social
media potencia a obtenção de um maior número de visualizações num curto espaço de tempo, com custos inferiores, comparativamente aos canais de comunicação
convencionais;
Crescimento de vendas online, através de canais de venda
direta ou de insights comerciais, com suporte no conhecimento das tendências e padrões de consumo do target;
Redução de custos de suporte, ao possibilitar o atendimento simultâneo de clientes (no customer care), a execução de market research e o lançamento de novos
produtos com custos inferiores face aos meios tradicionais (angariando seletivamente maiores audiências para
estudo ou dinamização viral de novos produtos);
Redução do time-to-market e incremento da inovação,
acelerando a entrada e o melhor ajustamento da oferta
ao mercado com base no feedback dos clientes, ou potenciando a inovação com base em crowdsourcing que
permite, por exemplo, que os clientes criem e votem em
novas funcionalidades ou novos formatos de serviços/produtos que desejam adquirir;

Aumento da colaboração e da gestão do know-how interno, tornando mais rápida e direta a cooperação de recursos internos e externos e a partilha de trabalho em rede.
Por exemplo, através de fóruns de discussão de novas
ideias ou resolução de problemas técnicos, com a participação integrada de colaboradores, clientes e parceiros.
As organizações deverão considerar seis vetores chave na
construção de uma presença de sucesso nas redes sociais:
1. Definir os objetivos de posicionamento nas redes alinhados com os drivers de negócio da organização a
nível de audiências (captura/fidelização de segmentos), de produtos e serviços (potenciar o crescimento
de determinadas marcas), ou temas corporativos (reposicionar a imagem da marca), entre outros;
2. Selecionar as plataformas sociais onde irão ter presença, de acordo com os objetivos estabelecidos, a natureza específica de cada plataforma e a relevância da
presença dos segmentos alvo;
3. Determinar a estratégia mais eficaz de posicionamento em cada plataforma. Por exemplo: venda direta,
customer care, promoção de serviço, comunicação da
marca, entre outros, de forma a endereçar as necessidades específicas dos diferentes segmentos alvo e
obter maior eficácia e diferenciação no mercado;
4. Estabelecer as linhas de ação táticas que deverão endereçar a definição de tipos e formatos de conteúdos,
de campanhas, a gestão e monitorização de eventos e
a definição dos níveis de engagement (nível de envolvimento reativo ou proativo) a estabelecer com as audiências;
5. Desenvolver processos e sistemas de suporte à execução das ações táticas, que deverão estruturar:
• O modelo organizativo, equipas (internas e externas)
e todos os processos funcionais de suporte à atividade nas redes sociais;
• Os guidelines de atuação e o plano formativo para
colaboradores e equipas das redes sociais;
• Os sistemas de monitorização e engagement (por
exemplo, o Spredfast) e a sua integração com os sistemas internos da organização (por exemplo, o CRM).
6. Avaliar a estratégia implementada com base na monitorização e análise dos outputs gerados e na análise
sistemática das ações e campanhas (KPIs transacionais e de negócio), de forma a otimizar o valor gerado
pela estratégia global.
A PT tem vindo a assegurar a sua presença nas redes sociais com grande sucesso na gestão e comunicação das
suas marcas. Detendo o know-how de todos os vetores
chave de uma estratégia de social media, a PT disponibiliza às organizações uma oferta global de serviços end-toend que integram desde sistemas de informação a
consultoria especializada e serviços de outsourcing, que
permitem potenciar a performance nas redes sociais e a
retirar destas o máximo benefício para a sua atividade.<

(*) SocialBakers (dados de 2012)
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Monitorização
vai aumentar
As empresas estão a adoptar
tecnologias para monitorizar o uso da
Internet pelos funcionários e 60%
antecipa essa utilização nas redes
sociais em 2015, segundo a Gartner.
Menos de 10% das empresas monitorizam
actualmente o uso pelos seus funcionários
do Facebook, YouTube, LinkedIn e outros
sites de redes sociais para falhas de segurança, embora muitas as monitorizem pela
gestão de marca e marketing, revela um recente estudo.
Novas tecnologias e serviços estão a permitir aumentar a monitorização dos empregados, mas as empresas terão de administrar
de perto os esforços nesse sentido por questões éticas e legais, escreve Andrew Walls,
vice-presidente de pesquisa da Gartner.
A monitorização pode ajudar as empresas a
evitarem problemas de segurança, como
funcionários a disponibilizarem vídeos não
autorizados de actividades da empresa, salientou Walls. No entanto, "há outros momentos em que o acesso às informações
pode gerar responsabilidades graves, como
um gestor analisar o perfil no Facebook de
um empregado para determinar a sua religião ou orientação sexual, em violação de
oportunidades iguais de emprego e regulamentos de privacidade", escreveu.
No início do ano, houve notícias de que alguns empregadores pediam as passwords do
Facebook a pessoas entrevistadas para emprego. Essa prática vai "desaparecer gradualmente" mas as empresas continuarão a
monitorizar as conversas em redes sociais de
funcionários e clientes, disse Walls num comunicado de imprensa.
As empresas que monitorizam as redes sociais podem enfrentar a oposição dos empregados, escreveu Walls no relatório. "A
vigilância pela empresa de actividades dos
funcionários em sites de rede social levou a
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acções disciplinares contra eles que são
muitas vezes apoiadas pela lei mas violam
as expectativas culturais da liberdade de expressão e privacidade pessoal na maioria dos
países ocidentais", escreveu ele.
Além disso, o National Labor Relations Board
dos EUA, em decisões recentes, pronunciouse contra os empregadores que demitiram
trabalhadores por reclamarem em sites de
rede social sobre as condições de trabalho.
A posição da agência é que discutir essas
condições com outros funcionários é protegido pelo National Labor Relations Act.
Espionagem é injustificada
Os funcionários devem ter cuidado com
mensagens "inapropriadas" relacionadas
com o trabalho nos sites de rede social, diz
Paul Stephens, director de política e advocacia na Privacy Rights Clearinghouse. "Não
há dúvida de que o crescimento das redes
sociais criou uma mudança de paradigma
para a monitorização da segurança organizacional", diz. "Os funcionários devem estar
cientes de que as suas actividades podem
ser monitorizadas pelos seus empregadores,
embora os parâmetros legais precisos para o
fazer tenham de ser desenvolvidos".
Os funcionários devem fazer uso dos controlos de privacidade na maioria das redes sociais, disse Stephens.
John Simpson, director do Privacy Project da
Consumer Watchdog, critica a "espionagem
corporativa" em nome da segurança. "Na realidade, muito do que é discutido [no estudo
da Gartner] é espionagem injustificada na
vida pessoal", refere. "Não há nenhuma razão
válida para isso e as empresas que se dedi-

cam a tais actividades devem ser chamadas
a abandonar essa actividade anti-ética".
Um número de produtos disponíveis permite
monitorizar os media sociais utilizados pelos
trabalhadores, e muitas empresas de relações públicas também vigiam os media sociais como parte do seu serviço, segundo a
Gartner. As organizações de segurança também estão a começar a prestarem atenção
às redes sociais, não só para vigilância da
segurança interna, mas também para detectarem ameaças emergentes, reconhece a
analista.
"O problema reside na capacidade dos instrumentos de vigilância e métodos produzirem grandes volumes de informação
irrelevante", refere Walls no comunicado de
imprensa. "Estas informações pessoais
podem ser expostas acidentalmente ou tornarem-se alvo de comportamento voyeurista
pelo pessoal da segurança".
Empresas que estejam a considerar novos
programas de vigilância precisam de ter a
certeza de que estão a cumprir com as leis
de cada país em que operam, escreveu Walls
no relatório. Além disso, se as empresas
querem monitorizar as actividades do empregado nas redes sociais em dispositivos
propriedade dos empregados, precisam de
obter a permissão desses trabalhadores,
alerta a Gartner.
O pessoal da segurança deve também obter
permissão dos executivos da empresa antes
da monitorização, acrescenta. "A vigilância
é uma actividade incomum que requer capacidades especializadas e uma autoridade
clara a partir do topo da gestão" da organização, escreveu Walls.<
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Pessoas querem “amigos”,
empresas preferem “clientes”
As redes sociais correm o risco de ser inóspitas às intenções das organizações, de acordo com Luís Vidigal. A não ser
que criem cenários de identificação em torno de valores e objectivos comunitários, explica em entrevista.
“As pessoas nas redes sociais esperam “amigos”, valores e objectivos comuns, enquanto as
empresas esperam “clientes e compradores”.
É uma das maiores discrepâncias existente
entre a visão das empresas e a dos utilizadores face às redes sociais, diz o consultor de egovernment Luís Vidigal.
Em entrevista para o Computerworld, explica
que as empresas precisam de criar espaços de
identificação em torno de valores e objectivos
comunitários, para resolver essa diferença.
Esta visão deverá ser adoptada até pela Administração Pública (AP), a quem Vidigal lembra
que as pessoas confiam mais nas redes sociais
do que em declarações institucionais.
E para o consultor não existem dúvidas: o
email tende a desaparecer das organizações.
CW – Como alcançar a integração da presença
nas redes sociais com outros canais usados pelas empresas? Se muitas empresas manifestam
dificuldades em saber em que canal se devem
focar, que abordagem poderão adoptar?
LV – Há mais de 20 anos que tenho uma preocupação de integração entre os vários canais
de comunicação com a sociedade, não apenas
por uma questão de economia de meios, mas
acima de tudo por uma necessidade de sincronização das mensagens veiculadas através
de cada um dos canais selecionados. Por outro lado, a necessidade e as atuais possibilidades de personalização da comunicação com
os vários públicos dificultam a integração e a
própria escolha dos canais.
Se por um lado precisamos de sincronizar e
uniformizar, por outro precisamos de diferenciar e personalizar. As redes sociais são uma
enorme oportunidade para ultrapassar este paradoxo, desde que saibamos criar os focos e os
limites de identidade necessários a cada um
dos públicos e a cada um dos segmentos do
mercado. As redes sociais tratam da convergência das pessoas e não apenas da convergência dos media, é uma forma de comunicação de muitos para muitos e não apenas de
broadcasting de um para muitos. Devem ser
consideradas mais como um meio de interação
do ser humano e não apenas como um simples
instrumento de comunicação tradicional.
CW – Há quem defenda que a utilização das
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institucionalizar, enquanto as redes sociais
exigem maiores cuidados na partilha de valores e objetivos comuns dado o seu maior desapego às estruturas hierárquicas.
Como tudo o que é de adesão voluntária, as redes sociais quando bem implementadas criam
uma maior fidelização, mas também se podem
desfazer com maior rapidez. As intranets são
mais formais e institucionalizadas enquanto as
redes sociais são mais afectivas e susceptíveis
de maior fidelização.

Û

Luís Vidigal

redes sociais, como plataforma de colaboração
e de interação interna nas empresas, é uma falácia, como aconteceu com as intranets. Concorda? Quais são as diferenças e as vantagens
face às intranets?
LV – Tal como acontece com as intranets, as redes sociais podem ser bem ou mal sucedidas
se forem bem ou mal implementadas no ambiente organizacional. O sucesso da utilização
destas novas plataformas de colaboração depende da capacidade de atração para uma
efetiva transferência do trabalho analógico para
o trabalho digital e da indispensabilidade da
sua utilização quando se chega ao local de trabalho, seja este local geograficamente físico ou
virtual. No caso das redes sociais, dada a sua
maior abertura e porosidade, torna-se mais difícil manter a sua utilização numa lógica de subordinação hierárquica, misturando-se com
mais facilidade os vários papéis pessoais e
profissionais, o que constitui um fator de maior
dispersão e um maior risco de quebra de produtividade.
As intranets também não se podem impor pela
via hierárquica, mas pela sedução e atratividade que apresentam enquanto novo ambiente
de trabalho. No entanto, a escolha da sua estrutura e dos seus instrumentos é mais fácil de

CW – Que cuidados envolve a tipologia de consumidores da Web 2.0?
LV – Os novos consumidores da Web 2.0 levam
em consideração a opinião de amigos e estranhos, colocada em blogues, fóruns e nas redes
sociais, tendem a comprar cada vez mais online do que offline, gostam de dar feedback online sobre produtos e serviços, criando rankings, blogues e outras formas de manifestação
pública de opinião. No entanto estes consumidores não são homogéneos, pois escolhem
os canais de acordo com a sua idade e os seus
interesses pessoais e profissionais. Por ordem
decrescente, o Facebook, o Twitter, o Linkedin,
os blogues e o Youtube são sem dúvida as ferramentas mais utilizadas pelas empresas, mas
sabemos que cada uma delas tem mais impacto do que outras nas várias tipologias etárias, profissionais, geográficas e de género. A
relação entre a exposição pública de perfis e
interesses na Web 2.0 e o seu tratamento semântico através de ferramentas Web 3.0, constitui o maior desafio para marketing nos novos
canais digitais. Infelizmente a exposição pública através da Web 2.0 nem sempre é consciente e voluntária, assim como o uso e manipulação das ferramentas Web 3.0 ainda está
longe de ser regulado por princípios éticos e
deontológicos. Temos ainda um longo caminho
a percorrer.
Existe uma hierarquia de envolvimento e participação dos vários consumidores Web 2.0.
Desde os inativos e espectadores aos mais críticos e criadores. É cada vez mais evidente a
existência de redes de influenciadores-chave,
que não coincidem com qualquer hierarquia
formal ou estatutária, mas que têm uma capacidade assinalável de mobilização de comportamentos nas várias redes onde atuam. A
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identificação e o acompanhamento destas novas centralidades torna-se indispensável a
qualquer estratégia de gestão das redes sociais.
CW – Por negligência ou falta de recursos, a
presença das empresas nas redes não estará a
eliminar um problema fundamental manifestado nas queixas dos consumidores: os "defeitos" dos produtos?
Luís Vidigal – Uma das mudanças fundamentais induzidas pelas redes sociais nos relacionamentos entre fornecedores e clientes passou
a ser a possibilidade de os consumidores manifestarem agrado (like) ou desagrado (unlike)
em relação aos produtos ou serviços prestados
por pessoas ou organizações, quer estejam ou
não voluntariamente nas redes sociais. Costuma-se dizer que todos estão hoje nas redes
sociais quer queiram quer não, pois as marcas
e os produtos passam de boca em boca e são
referidos positivamente ou negativamente nas
várias comunidades por onde passam, sem
qualquer controlo por parte dos seus protagonistas.
Não são apenas os clientes mas também os
concorrentes e até os próprios fornecedores
que se podem manifestar nas redes, valorizando ou destruindo a imagem de um produto
ou de uma organização. Estes comportamentos
são um enorme desafio para a regulação dos
mercados e da concorrência, cujo funcionamento não estava preparado para estes novos
comportamentos sociais amplificados e massificados pelo poder da tecnologia.
CW – Quais são normalmente as discrepâncias
de expectativas entre consumidores e empresas nas redes sociais?
LV – A maior discrepância que existe é na visão e nos comportamentos com que a maioria
das empresas ainda encara as redes sociais,
utilizando este novo canal segundo o paradigma inside-out característico dos media tradicionais, ou seja, pensando que a comunicação é dominada de dentro para fora e
estritamente comandada e determinada pelos
departamentos de marketing. Ignora-se que o
poder está cada vez mais nos consumidores e
que é necessário reconhecer e saber lidar com
o novo paradigma do outside-in, ou seja, não
adianta "tapar o sol com a peneira" e confundir a imagem institucional que se pretende
passar com a imagem social que resulta da experiência e da inteligência coletiva dos consumidores.
Estudos recentes demonstram que as expectativas dos consumidores e dos fornecedores
nem sempre coincidem e nalguns casos são
profundamente contraditórias, como é o caso
da percepção que cada um tem em relação às
compras e aos descontos oferecidos que são altamente valorizados pelos consumidores e menos considerados pelos fornecedores e as di-

Nova realidade deixa empresas confusas
As empresas ainda estão a trabalhar a abordagem às redes sociais e precisam de corrigir vários aspectos, como o domínio do marketing, para reequilibrarem a atenção com outros canais de comunicação, por exemplo.
A maioria dos executivos ainda não digeriu totalmente as implicações de um novo mundo de comunicação, diz um estudo da Economist Intelligence Unit, patrocinado pela Genisys.
As empresas estão à procura de melhorar a sua abordagem às redes sociais e muitas estão ainda presas a ideias de
modelos passados em que a comunicação era unidireccional.
“A resposta ou está em estágios de desenvolvimento mínimos ou não foi adequadamente comunicadas à organização
como um todo. Isso criou uma lacuna entre os executivos de topo e
outros agentes, e entre os departamentos”, diz o estudo.
Este acaba por ser um factor que cria hiatos e discrepâncias entre os diferentes canais. O trabalho prevê que os hiatos
vão fechar-se. Isso permitirá reduzir a confusão entre os empregados e promoverá uma política mais proactiva.
Principais conclusões do estudo:
- Nova realidade exige estratégia
O mundo dos negócios não pode ignorar a mudança que aconteceu nos centros da inovação tecnológica e da revolução
cultural. As empresas precisam de abordar a paisagem comunicacional de forma estratégica para garantir uma abordagem integrada e holística.
- Há demasiado enfoque nas redes sociais
O foco nas redes sociais, em detrimento de plataformas móveis, levanta a possibilidade de que muitas empresas estão
em modo de reacção na sua abordagem. Estão a responder da melhor forma que podem face à rápida proliferação das
redes sociais, em vez de desenvolverem uma política coerente e estratégica, capaz de englobar o desenvolvimento da
mobilidade.
- Marketing tem dominado a resposta das empresas
Isto leva muitas empresas a responderem aos comentários de clientes e reclamações nas redes sociais, em vez de enfrentarem a raíz das queixas ou do problema, ou seja, as queixas sobre os seus produtos ou serviços.
Uma estratégia de comunicação com o cliente capaz de o ligar aos responsáveis pelos produtos ou serviços pode impedir estas atitudes.
- Responsabilizar um único indivíduo pela gestão de canais é útil
A medida pode reduzir a confusão interna e levar a uma maior coerência na atitude face às redes sociais. Têm surgido
desentendimentos entre os executivos de topo sobre quem tem responsabilidade, em última instância, sobre as redes
sociais e as comunicações móveis.
Mas as empresas que nomearam um responsável, em vez de uma equipa, para monitorizar como os canais de comunicação são adoptados e usados, têm uma estratégia mais integrada. Isto ajuda a reduzir as lacunas entre diferentes funções internas, por exemplo, entre o marketing e o serviço ao cliente.
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ferenças de percepção que ambos têm em relação à fidelização e ao sentido de comunidade
e de pertença. As pessoas nas redes sociais esperam “amigos”, valores e objectivos comuns,
enquanto as empresas esperam “clientes” e
compradores.
Enquanto as empresas não conseguirem criar
espaços de identificação em torno de valores e
objetivos comunitários, as redes sociais serão
sempre um ambiente estranho e pouco receptivo aos propósitos empresariais. A atratividade nas redes sociais depende, quer para as
pessoas quer para as empresas, da capacidade de criação de um foco de interesse singular e socialmente distintivo. As pessoas
como as empresas, numa ótica de empreendedorismo, têm de ser reconhecidas por qualquer coisa em que são melhores que as outras,
sendo por isso capazes de criar uma atração focal geradora de comunidades de interesse e fidelização.
CW – Como é que a Administração Pública
(AP) deve usar as redes sociais?
LV – Em meu entender, hoje em dia as pessoas
confiam mais nas redes sociais do que nos depoimentos políticos e institucionais. A cidadania ativa e a capacidade de sonhar por um
mundo melhor está a transformar-se todos os
dias em causas espontâneas e a mover-se para
as novas comunidades virtuais que se agregam
em torno de ideias e valores genuinamente livres e autênticos. Esta nova ciberdemocracia
vai girando espontaneamente em torno de novas centralidades e novos espaços afetivos com
que as instituições tradicionais ainda não sabem como lidar.
Os desafios que se colocam à AP na utilização
das redes sociais são semelhantes às restantes
organizações, no entanto as instituições públicas, pela natureza dos serviços que prestam,
podem criar em torno de si redes de conhecimento e debate sobre temas societais que interessam aos cidadãos e aos agentes económicos, nomeadamente nos domínios da saúde,
da educação, da justiça, da fiscalidade, dos licenciamentos económicos, das questões urbanísticas, da proteção ambiental, etc.
Como aconteceu há mais de 20 anos com o
sistema Infocid, o segredo do sucesso está na
criação de comunidades em torno dos eventos
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de vida dos cidadãos e das empresas e não em
torno do protagonismo dos vários ministérios
ou organismos envolvidos. Isto requer uma colaboração ativa e deliberada de várias entidades parceiras para a gestão cooptada de redes
sociais em torno de serviços públicos que efetivamente interessam à sociedade. As redes sociais dos serviços públicos devem ser criadas
numa perspectiva “outside-in” e só assim poderão mobilizar o interesse e a participação de
uma verdadeira cidadania ativa.
CW – As plataformas de email tendem a desaparecer das empresas, substituídas pelas redes
sociais internas? Se assim for, como se resolvem as dificuldades de arquivo e descoberta de
informação digital?
LV – Sem dúvida o email parece ter os dias
contados, sobretudo para as novas gerações
que se habituaram aos chats, aos SMS e a outras formas de comunicação síncrona, encarando as redes sociais não apenas como palcos
partilhados, mas também como forma instantânea de comunicar de um modo mais privado, comunitário ou intencionalmente público.
O arquivo das mensagens e dos conteúdos e a

sua integração nos sistemas de gestão documental das organizações vai ser um grande
problema no curto prazo, como já o foi
aquando do aparecimento do email. No início
entendemos estas novas formas de comunicação como informais e susceptíveis de serem ignoradas e segregadas pelas instituições. Funcionam como verdadeiros arquivos pessoais
efémeros e marginais às organizações.
Os mails hoje já integram facilmente com a
maioria dos sistemas de gestão documental e
apenas compete ao utilizador tratar e arquivar
voluntariamente o seu conteúdo nos repositórios formais da instituição. Não tenho dúvida
de que será o que vai acontecer no futuro com
as redes sociais e não tardará o aparecimento
e a vulgarização de widgets e outros mecanismos de integração com os sistemas formais de
gestão documental. Esta integração já começa
a acontecer nalgumas ferramentas de gestão
do conhecimento, mas por enquanto num ambiente mais fechado e protegido em relação às
redes sociais mais populares. Digamos que estas redes ainda são sobretudo utilizadas como
canal de saída para divulgação e menos como
canal de entrada para incorporação nos repositórios institucionais.<
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Adopção social nas empresas: o sucesso do SAS
O SAS, empresa de Business Analytics, estava numa encruzilhada comum ao ponderar uma
plataforma de negócios social: a intranet alojava repositórios de informações que eram chatas
de navegar e os mais novos queriam ferramentas de negócio mais sociais.
"Temos 12 mil funcionários e o conhecimento
é tão difundido", diz Karen Lee, directora sénior de comunicação interna. Lee foi a chave
na implementação da solução do SAS. "Precisávamos de algo que juntasse os canais de
comunicação - um lugar de referência para
muitas das nossas comunicações".
O SAS usava o Chatter, um microblogue
criado organicamente, mas a ferramenta era
usada principalmente pela equipa de I&D.
Reconhecendo a crescente população jovem
na empresa, Lee investigou os serviços e ferramentas que usavam.
"Todos estavam em sites como o Facebook e
Linkedin e muito à vontade com smartphones", refere. "Olhando como comunicavam,
disse: ‘quero algo como o Facebook’".
Becky Graebe, gestora de comunicação interna, trabalhou em estreita colaboração com
Lee e ambas perceberam que a necessidade
de ter uma plataforma era urgente.
"Havia um monte de pessoas no Facebook a
falar sobre o que acontecia na empresa, mas
não tínhamos absolutamente nenhum controlo sobre o que estava a ocorrer ou o que
era lá dito", diz Graebe. "Sabíamos que tínhamos de desenvolver uma plataforma convincente para ser usada”.
Da perspectiva das TI, Tom Sherrod, director
sénior para a divisão de sistemas de informação do SAS, diz que a sua principal exigência foi ter uma solução rápida. "Unidades
de negócios diferentes tinham requisitos diferentes", diz. "Reduzimos os requisitos apenas aos mais comuns". No total, reuniram
mais de 100 requisitos por cada divisão da
empresa.
Ainda sem certezas se iam desenvolver internamente o sistema, olharam para fornecedores e o Socialcast reuniu muitos dos requisitos. "O Socialcast tinha o equilíbrio certo
entre recursos e custos para o que procurávamos", diz Sherrod. Seis semanas depois
do contrato com o Socialcast, o SAS lançou
um piloto da plataforma, denominado de The
Hub.
Graebe e a equipa SAS de desenvolvimento
lançaram o piloto, que "acidentalmente se
tornou viral", diz. Mais de 1.400 pessoas
inscreveram-se para o usar antes de estar a
funcionar. "Estava a levar o conhecimento
global a cada indivíduo do SAS. Do que não
se podia gostar", questiona Graebe. "Cinco
minutos após uma questão ser colocada na
Europa, as respostas vinham de lugares que
não se seria capaz de aceder por email: Eu-

ropa, América Latina, Austrália".
"A instalação foi inicialmente apenas em intranet, com uma aplicação interna", diz Sherrod. Actualmente, o Hub tem mais de 8.500
utilizadores, cerca de 67% dos funcionários
em todo o mundo.
Eis cinco recomendações que Graebe, Lee e
Sherrod dizem ser essenciais na adopção
pelo utilizador:
1. Excitar os executivos. Lee diz que reuniu
com executivos nos primeiros dias do lançamento do The Hub para lhes falar da nova ferramenta. Organizou um evento para o apresentar e conseguir passar a palavra.
"O nosso CEO disse a todos que se não está
no The Hub, não está na plataforma certa",
refere. "Isso foi muito bom. Há sempre a
preocupação do ponto de vista executivo que
as pessoas passem ali o dia todo como no Facebook. Se as pessoas não são produtivas,
isso vai perceber-se estejam no Hub ou não",
diz ela.
2. Formação leve dos funcionários. Graebe e
Lee não queriam que a plataforma exigisse
muita formação e optaram por treinos regulares. "Mostramos às pessoas uma nova demo
ou pedimos aos chefes de departamento para
levarem a sua equipa e mostramos como usar
o Hub para promoverem as suas ofertas", diz
Graebe. "Ou reunimos executivos e superutilizadores para partilharem como usam o site".
3. Promover, promover, promover. Embora o

piloto se tornasse viral, Graebe e Lee ainda
gastam tempo com adeptos mais lentos.
"As pessoas ainda usam as antigas listas de
discussão, pelo que quando vejo um ‘post’ a
perguntar algo, digo: 'aposto que terá um
‘feedback’ maior no Hub', e então recebo um
agradecimento por ter direccionado para lá ",
diz Lee.
4. Não intimidar. Incentive os funcionários a
olhar para a ferramenta como se fosse o
email ou blogue, refere Graebe.
"As pessoas não acham que precisam dela
para fazer o trabalho que estão a fazer. Mas,
para se manter e elevarem as suas ofertas,
vão ter que trabalhar de forma diferente",
diz ela. "Precisam de perceber como têm um
‘feedback’ mais rápido e, para o fazer, tentamos dar-lhes uma razão não ameaçadora,
como uma galeria de fotos, para verem.
Dessa forma, ficam menos intimidadas”.
5. Confie nos funcionários. O The Hub foi
bem sucedido no SAS, dizem Graebe e Lee,
porque confiaram nos funcionários para o
usar correctamente.
"Eles sabem que os executivos e gestores
confiam neles e que têm ali uma voz", diz
Lee. "Se não há cultura de confiança, não se
sentiriam bem a usá-lo".
Isto não significa que não houve problemas:
"Vimos ‘posts’ questionáveis mas outras pessoas assinalam-nos e geralmente o problema
corrige-se", diz Lee.<
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IMAGINE PODER ACEDER
A INFORMAÇÃO IMPORTANTE
ONDE QUER QUE ESTEJA.

IMAGINE PORQUE É POSSÍVEL.
O smartphone torna possível a extensão sem
fios das organizações. A PT Prime disponibiliza
soluções de mobilidade que permitem aceder
a aplicações empresariais, email e internet com
elevados níveis de segurança, em qualquer lugar
e a qualquer instante, resultando num aumento
de produtividade da sua organização. Faça tudo
quanto necessita enquanto está em movimento!

UM MUNDO DE POSSIBILIDADES

