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RESUMO 

 

SANTOS, Elisângela R. Comunicação empresarial, interatividade e redes sociais: Estudo 

de caso da Embrapa Solos. 2011. 152 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2011. 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar como a interatividade e a transparência passaram a 

ser os novos paradigmas da comunicação empresarial e a forma como as empresas estão 

lidando com esta nova realidade, manifestada com o surgimento e proliferação das redes 

sociais. Não apenas a comunicação corporativa, mas o marketing e o atendimento ao cliente 

foram profundamente afetados pela Web 2.0 e este trabalho procura fazer uma reflexão deste 

novo momento, ao optar por um estudo qualitativo, onde foram aplicados questionários 

estruturados e semi-estruturados, além da observação participante. Trata-se de um estudo de 

caso na Embrapa Solos, o primeiro centro de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária a implantar blogs corporativos quando pouco se falava no assunto. Nos últimos 

cinco anos, desde que os primeiros posts foram publicados, muita coisa mudou na delicada 

balança de poder x informação/ empresa x consumidor. Este estudo conclui que apesar dos 

avanços que os blogs proporcionaram não só à Embrapa Solos, mas em outras empresas que 

adotaram esta e outras redes sociais, ainda há um longo caminho a ser percorrido, de 

horizontalização de estruturas e real democratização da informação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: redes sociais; Web 2.0; comunicação empresarial; novo marketing. 
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RESUMEN 

 

SANTOS, Elisângela R. La comunicación empresarial, la interactividad y las redes 

sociales: Estudio de caso de la Embrapa Solos. 2011. 152 f. Disertación (Maestria en 

Comunicación Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 

2011. 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo examinar la forma en la interactividad y la 

transparencia se han convertido en el nuevo paradigma de las comunicaciones comerciales y 

cómo las compañías están tratando con esta nueva realidad, que se manifiesta en el 

surgimiento y la proliferación de las redes sociales. No sólo la comunicación corporativa, pero 

la comercialización y servicio al cliente se vieron profundamente afectados por la Web 2.0 y 

este trabajo trata de reflejar esta nueva era de la elección de un estudio cualitativo, en el que 

se administraron cuestionarios estructurados y semi-estructurados, además de la observación 

participante. Se trata de un caso de estudio de Embrapa Solos, el primer centro de 

investigación de la Empresa Brasileña de Investigación Agrícola para aplicar los blogs 

corporativos, cuando poco se dijo sobre el tema. En los últimos cinco años, desde que los 

primeros puestos fueron publicados, mucho ha cambiado en el delicado equilibrio de la 

información x el poder / los consumidores x la empresa. Este estudio concluye que a pesar de 

los avances que los blogs han proporcionado no sólo a Embrapa Solos, pero otras compañías 

que han adoptado esta y otras redes sociales, todavía queda un largo camino por recorrer, el 

aplanamiento de las estructuras y la democratización real de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: redes sociales; Web 2.0; la comunicación empresarial; nuevo marketing. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, Elisângela R. Business communication, interactivity and social networks: Case 

study of Embrapa Solos. 2011. 152 f. Dissertation (Master in Social Communication) – 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2011. 

 

 

This research aims to examine how interactivity and transparency have become the new 

paradigm of business communications and how companies are dealing with this new reality, 

manifested in the emergence and proliferation of social networks. Not just corporate 

communication, but marketing and customer service were deeply affected by Web 2.0 and 

this work tries to reflect this new era by choosing a qualitative study, where they were 

administered structured questionnaires and semi-structured, in addition to participant 

observation. This is a case study at Embrapa Solos, the first research center of the Brazilian 

Agricultural Research Corporation to implement corporate blogs when little was said about 

the subject. Over the past five years since the first posts were published, much has changed in 

the delicate balance of power information x / x enterprise consumer. This study concludes that 

despite the advances that blogs have provided not only to Embrapa Solos, but other 

companies that have adopted this and other social networks, there is still a long way to go, the 

flattening of structures and real democratization of information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: social networking; Web 2.0; business communications; new marketing. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, a Internet passou por mudanças profundas. O Google se consolidou 

como mecanismo de busca mais popular do planeta; os weblogs – ou blogs, como são mais 

conhecidos – se multiplicaram exponencialmente e aumentaram sua audiência; as redes 

sociais na Web, como Orkut, Facebook, YouTube e Twitter passaram a abrigar milhões de 

internautas. Hoje, no mundo, já somam 2 bilhões de usuários da Internet, número 

pontencializado pelo avanço das tecnologias que trouxeram a segunda geração da Web. Com 

a Web 2.0, modos de interação até então impossíveis passaram a ser viáveis e o mundo 

tornou-se ainda menor.  

Até então, na chamada “primeira geração da internet”, a comunicação era 

unidirecional e ao internauta só lhe cabia uma posição passiva como receptor das mensagens. 

O ambiente virtual era uma espécie de prolongamento do seu ambiente analógico, onde o 

suporte principal de comunicação escrita – o papel – não permitia nenhum tipo de 

interatividade. 

 Mas, como o advento das redes sociais trazendo inúmeras possibilidades de 

comunicação multidirecional, o cenário mudou totalmente e uma nova postura foi adotada. 

Agora, o indivíduo não está preso a uma posição passiva e passou a participar ativamente de 

fóruns de discussão, comunidades virtuais, blogs, etc.   

 A perspectiva muda, na medida em que a mídia não é mais detentora do monopólio da 

palavra, e sim esta passa a ser dividida por várias vozes que começam a ser ouvidas. Não mais 

os veículos tradicionais de comunicação são os únicos a informar. A informação passa a ser 

multilateral e plural. 

 Nesse compartilhamento de informações, onde o cidadão comum passa a ter canais de 

comunicação e audiência cativa, começa a proliferar um novo tipo de consumidor: mais 

exigente, consciente dos seus direitos, que não depende mais da seção “Carta dos Leitores” 

para se expressar. Assim, nos últimos anos, as empresas perceberam a necessidade de se 

adaptar e mudar totalmente sua “filosofia de gestão”, passando a adotar uma comunicação 

mais interativa e honesta. 

 Algumas corporações, sobretudo aquelas cujo negócio depende da Web, adaptaram-se 

mais rapidamente às mudanças e passaram a compreender melhor a nova mentalidade desse 

consumidor 2.0. Empresas como a Zappos! – que vende pela Internet sapatos, roupas e 
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acessórios, faturando mais de U$ 1 bilhão ao ano – já perceberam que transparência é a 

palavra-chave na comunicação com este novo consumidor. 

 A Zappos! não é a única. Mas algumas empresas perceberam com mais facilidade que 

nos tempos atuais, se a própria corporação não divulgar a informação, ela se espalha na Web 

da mesma forma. Assim, o mais prudente é a organização estabelecer um relacionamento 

genuíno com o cliente, algo permanente e que não tenha como objetivo único alcançar metas 

de vendas. Dependendo do tipo de relacionamento que a empresa estabelecer com seus 

públicos, ela conseguirá defensores ferrenhos ou consumidores insatisfeitos, que não exitam 

em divulgar maciçamente suas queixas na Internet – e conseguindo uma legião de pessoas 

solidárias ao problema, que ajudam a replicar a informação.  

Isso caracteriza uma total mudança na balança entre informação e poder/ consumidor e 

grandes corporações. Para as empresas, mais do que nunca sua reputação está por um fio. E 

para analisar como elas estão lidando com essa nova realidade é que se constitui um dos 

objetivos deste trabalho. Uma outra meta é refletir como a interatividade e a transparência 

passaram a ser os novos paradigmas da comunicação empresarial; estabelecer parâmetros do 

que seriam as boas práticas em comunicação corporativa nas redes sociais e traçar um 

paralelo com o que está sendo realizado na Embrapa Solos, um dos centros de pesquisa da 

Empresa Brasileira de Agropecuária, que possui blogs corporativos há 5 anos. Por fim, 

pretende-se retratar o impacto que esses blogs trouxeram para o fluxo da comunicação e para 

o clima organizacional desta empresa.  

Nos primeiros capítulos deste trabalho, a partir da análise de vários teóricos e 

especialistas no assunto, além de cases de multinacionais e grandes empresas, foi estabelecido 

um roteiro de boas práticas das corporações nas redes sociais. Em seguida, foi realizado um 

paralelo por meio de um estudo de caso sobre a implantação de blogs corporativos voltados 

para o público interno na Embrapa Solos.  Este centro de pesquisa foi o primeiro em toda a 

Embrapa e um dos únicos entre as estatais brasileiras que, já há cinco anos atrás, adotou os 

blogs corporativos quando praticamente não se falava sobre o assunto.  

Na primeira parte do estudo, é realizada uma análise do surgimento das redes sociais 

virtuais, como elas se caracterizam, a cultura desta “nova” Internet e um “raio-x” de alguns 

dos principais veículos de mídia social: Orkut, Facebook, Twitter, YouTube e blogs. 

No segundo capítulo, é elaborado um perfil de quem é o novo consumidor-cidadão, 

que tanto pode ser um grande defensor ou causador de significativos prejuízos à imagem 

institucional de uma organização. Também é abordado qual é o novo papel do Relações 
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Públicas dentro desse contexto e exemplos de empresas que utilizam as redes sociais como 

aliadas ao bom relacionamento com o cliente. 

Na sequência, um capítulo específico sobre weblogs corporativos: suas 

potencialidades, vantagens, ameaças e exemplos de empresas que não utilizam os blogs como 

um real instrumento de interação – apenas como mais um braço de propaganda institucional. 

Na última parte, é apresentado um estudo de caso sobre a Embrapa Solos, localizada 

no Rio de Janeiro, constituída por 150 empregados, com alto grau de formação. Nesses cinco 

anos em funcionamento, como foi a experiência de se ter um veículo horizontalizado dentro 

de uma cultura empresarial verticalizada? 

Tudo isso será demonstrado nas páginas a seguir.  
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CAPÍTULO I- Comunicação e cibercultura do século 21 

1. O início de tudo – as redes sociais 

O surgimento da Internet trouxe diversas mudanças para a sociedade. Uma das mais 

significativas, dentro do nosso foco de trabalho, foi o surgimento da CMC – Comunicação 

Mediada por Computador. É através dela que tornou-se possível a expressão e sociabilização 

por meio de softwares e do desenvolvimento de uma tecnologia cada vez mais avançada, 

oferecendo inúmeras possibilidades. 

Essas ferramentas possibilitaram que atores pudessem interagir uns com os outros, 

deixando na rede de computadores rastros que permitem a visualização de suas redes sociais e 

seus padrões de conexões. Isso dá um novo impulso aos estudos de redes sociais, a partir do 

começo da década de 1990. Dentro deste contexto, a rede é tida como metáfora estrutural para 

a compreensão dos grupos que surgiram na Internet (RECUERO, 2009, p.24). No entanto, o 

estabelecimento de redes sociais independe da CMC. Ao realizar uma revisão bibliográfica 

sobre a definição de redes sociais, encontramos diversas definições. 

Recuero resgata Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forse (1999) para determinar 

rede social. A autora afirma que rede social é um “conjunto de atores (pessoas, instituições ou 

grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”. Em suma, “uma 

metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões 

estabelecidas entre os diversos atores” (RECUERO, 2009, p.24).  

Castells analisa por outra perspectiva a definição de rede. Segundo o autor, uma rede é 

um conjunto de nós interconectados, com maior ou menor relevância para a rede como um 

todo. Os nós mais importantes são denominados “centros” em algumas teorias sobre redes. 

Assim, Castells considera que qualquer componente de uma rede, incluindo os “centros”, é 

um nó. Sua função e significado dependem dos programas utilizados através da Internet e sua 

interação com outros nós. Um nó será tão mais importante quanto a quantidade de informação 

absorvida e processada de modo mais eficiente (CASTELLS, 2010, p. 45). 

Aguiar (2007, p.2) define redes sociais como “relações entre pessoas, [...] mediadas ou 

não por sistemas informatizados; [...] métodos de interação que sempre visam algum tipo de 

mudança concreta na vida das pessoas, no coletivo e/ou nas organizações participantes”. 

“Mídia social” também é uma expressão utilizada com um significado semelhante. 

“Menos difundido, „mídia social‟, assim como groupware, descreve ferramentas, plataformas 
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e práticas usadas para o compartilhamento de opiniões e experiências via internet” (SPYER, 

2007, P. 27). 

Assim, a Internet não pode ser vista como uma imagem simbólica ou um simulacro das 

redes sociais que são produzidas no mundo real. Da mesma forma, não se deve abordar 

separadamente redes sociais e virtuais, mas sim observá-las como um amplo e complexo 

conjunto de relações formado pela interseção de ambas, ou seja, uma rede social sem 

fronteiras, onde ocorre um contato intercultural generalizado (MARTÍNEZ, 2000; 

FERNÁNDEZ, 2002 apud AGUIAR, 2007, p. 4). 

Aguiar (2007, p.5) afirma que um dado importante no estudo das redes é seu grau de 

centralidade ou de horizontalidade, ou seja, como a informação flui entre os nós e o nível de 

interação entre eles, que são representados por meio de quatro metáforas, as quais 

abordaremos brevemente. 

Árvore - o modelo no qual a informação parte de uma “raiz” e se difunde através de 

“ramos”. Em outras palavras, é um processo comunicativo que se ramifica até um certo limite 

(se for “podado”) ou pode se desdobrar indefinidamente, com a agregação de novos 

integrantes. É considerada uma concepção antiga de rede de comunicação, na qual foram 

baseados, inicialmente, os sistemas distribuídos de computadores. É também o modelo de 

redes de broadcast , em que a produção é centralizada e distribuída para emissoras 

“repetidoras” da programação. 

Malha ou trama – representação mais simples da rede, formada por ligações simétricas 

entre os “nós” (similar a uma rede de pesca), que pressupõem relações eqüidistantes de 

comunicação e fluxos regulares de informação. As mensagens fluem por “contágio”, de nó em 

nó (ou cadeias pessoa-a-pessoa), como na propagação de boatos e na propaganda boca-a-

boca. 

Teia – define um padrão de relações que se desenvolvem radialmente, a partir de uma 

liderança, uma coordenação, um “irradiador”, que distribui mensagens recebidas de qualquer 

nó para todos os nós da rede. Apesar de pressupor uma relação horizontalizada entre os nós, 

na verdade não há comunicação direta entre eles; qualquer mensagem tem que ser enviada a 

um nó central (uma máquina ou uma pessoa), que a distribui para todos os demais. Segundo a 

Aguiar, é o modelo mais utilizado em ONGs, movimentos sociais e também em listas de 

discussão. 

Rizoma – é a metáfora que representa uma multiplicidade de relações assimétricas de 

comunicação, desencadeadas em vários pontos simultaneamente, “e de fluxos acentrados e 
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não-regulares de informação (no tempo e no espaço), nos quais não é possível identificar um 

ponto „gerador‟ único”. Um rizoma é multidirecional: o fluxo de informações pode partir de 

qualquer ponto ou de vários, e qualquer pessoa pode enviar mensagens para quem quiser, ou 

para todos, simultaneamente. Os papéis de emissor e receptor são permutáveis, e a circulação 

de informação por toda a rede independe de uma instância central. “Um rizoma é tipicamente 

a configuração das conexões interpessoais estabelecidas na vida cotidiana e via Internet” 

(AGUIAR, 2007, p. 6-7) 

 

2. A Comunicação mediada por computador 

 

Para Recuero (2009, p. 25), uma das principais características da CMC é o 

distanciamento entre os envolvidos. Com isso, os atores não são facilmente discerníveis – os 

que são identificados são “representações dos atores sociais, ou com construções identitárias 

no ciberespaço”.  

Outro atributo da comunicação mediada por computador é sua capacidade de migração. 

Assim, as interligações entre os atores sociais podem se expandir para várias plataformas de 

comunicação, tais como uma rede de blogs, e para ferramentas, como Orkut (RECUERO, 

2009, p. 36).  

Por fim, a interação proporcionada pela CMC gera e mantém relações “complexas e de 

tipos de valores, que constroem e mantêm as redes sociais na Internet. Mas mais do que isso, 

[...] é geradora de relações sociais que, por sua vez, vão gerar laços sociais” (idem). 

Essas relações sociais no contexto virtual apresentam diferenças com relação ao 

“mundo real”. Para Garton, Haythrnthwaite e Wellman (1997, apud RECUERO, 2009, p. 36), 

no âmbito da Internet, as relações tendem a ser mais variadas, pois há troca de diferentes tipos 

de informação em diferentes sistemas, como, por exemplo, trocas relacionadas a assuntos 

profissionais ou pessoais. Assim sendo, um mesmo grupo pode utilizar blogs para interações 

acadêmicas, fotologs para interações pessoais e sistemas como Orkut ou Facebook para 

encontrar amigos e conhecidos. 

Como são apresentados os atores na Internet? Segundo Recuero (2010, p.25), “um ator 

pode ser representado por um weblog, um fotolog, um twitter ou por um perfil no Orkut”. 

Sendo que essas ferramentas podem representar um único nó, mantido por vários atores, como 

no caso de um blog coletivo.  
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A autora frisa que os atores sociais não são as ferramentas, e sim as representações dos 

atores: “são espaços de interação, lugares de fala, construídos pelos atores de forma a 

expressar elementos de sua personalidade e individualidade” (RECUERO, 2009, p. 26).  

Uma das formas de representação dos atores é por meio dos sites de redes sociais, estes 

definidos como: 

 

[...] serviços baseados na Web que permitem aos indivíduos (1) construir um 

perfil público ou semi-público dentro de um sistema limitado (2), articular 

uma lista de outros usuários com quem compartilhar uma conexão, e (3) ver 

e percorrer a sua lista de conexões e aquelas feitas por outras pessoas dentro 

do sistema. A natureza e a nomeclatura dessas conexões podem variar de site 

para site (BOYD; ELLISON, 2007, on-line)
1
. 

 

Para os autores, o que faz os sites de redes sociais únicos não é que eles permitem que 

indivíduos conheçam estranhos, e sim o fato de que eles tornam possível para os usuários 

articular e tornar visível suas ligações sociais. Isso pode resultar em conexões entre indivíduos 

que jamais seriam feitas de outra forma, mas que foram possíveis graças a algum interesse em 

comum no mundo fora do virtual. Boyd, Ellison (2007, on-line) afirmam que os participantes 

de muitos sites de redes sociais não estão necessariamente procurando conhecer novas 

pessoas; e sim primeiramente comunicando-se com pessoas com as quais já possuem um 

vínculo no “mundo real”. 

A espinha dorsal dos sites de redes sociais é composta por perfis visíveis, que exibem 

uma lista articulada de “amigos”, que também são usuários do sistema. Boyd, Ellison (2007, 

on-line) definem perfis como páginas únicas onde o usuário escreve sobre si mesmo. Ao 

entrar num site de rede social, “o usuário é convidado a preencher formulários contendo uma 

série de perguntas. O perfil é gerado a partir das respostas a essas perguntas, que tipicamente 

incluem descrições como idade, localização, interesses e uma seção “sobre mim”. Muitos sites 

também incentivam os usuários a carregar fotos, conteúdo multimídia e “applications” (como 

no caso do Facebook), para tornar seu perfil mais interessante.  

                                                             
1 Tradução livre para: “We define social network sites as Web-based services that allow individuals to (1) 

construct to a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with 

whom they share a connection, and (3) view and traverse their listo f connections and those made by others 

within the system. The nature and nomeclature of these connections may very from site to site.” 
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Depois de ingressar em um site de rede social, os internautas são convidados a 

identificar no sistema outros usuários com os quais eles têm um relacionamento. Geralmente 

esse agrupamento é chamado de “amigos”, “contatos” e “fãs”. A maioria dos sites de redes 

sociais requer confirmação bidirecional para a amizade, mas alguns, não. Esses laços 

unidirecionais às vezes são nomeados como “fãs” ou seguidores, mas muitos sites chamam-

nos de “amigos” também. No entanto, no mundo virtual, o termo “amigo” não é 

necessariamente no sentido do vernáculo cotidiano. Ele possui um significado mais amplo, 

podendo ser entendido como “contato” ou “fã”. Por razões diversas, ocorrem interligações 

dessa natureza (idem). 

Ainda segundo Boyd, Ellison (2007, on-line), a exposição pública de conexões é um 

componente crucial nos sites de redes sociais. Boa parte desses sites também oferece a 

possibilidade de deixar mensagens nos perfis de seus amigos. Esta característica tipicamente 

envolve deixar “comentários” – embora tal nomeclatura varie em alguns sites.  

 

3. Algumas das principais redes sociais: Orkut, Facebook, Twitter, 

Youtube e blogs  

3.1. Orkut 

Os sites de redes sociais variam muito em suas características: uns oferecem postagem 

de fotos, outros de vídeos, outros incorporam blogs e mensagens instantâneas. O tráfego 

nesses sites aumentou 51% ano passado, com os sites da categoria alcançando mais de 36 

milhões de visitantes (Tabela 1 - comScore, 2010, on-line). 

 

Tabela 1 - Principais sites de Redes Sociais no Brasil por visitantes únicos2
 

 
Total de 

visitantes 

únicos 

Média de 

minutos por 

visitante 

Média de 

páginas por 

visitante 

Média de visitas 

por visitante 

Redes Sociais 36.059 252.6 585 32.4 

Orkut 29.411 275.8 657 35.8 

Windows Live Profile 12.52 5.5 12 3.7 

                                                             
2 Exclui acessos em locais públicos, como lan houses e áreas com wireless. 
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Facebook.com 8.887 29.3 55 6.6 

Twitter.com 8.621 31.8 44 7.5 

Formspring.me 3.638 34.8 57 9.0 

Sonico 1.711 10.0 15 2.9 

Ning.com 1.570 6.4 10 2.4 

Linkedin.com 1.471 10.7 26 2.6 

Multiply.com 1.349 3.6 5 1.6 

Vostu.com 1.130 2.2 2 1.7 

Total de pessoas na 

Internet a partir  

de 15 anos 

37.527 1,561.0 2,109 58.0 

 

Fonte: comScore Inc. 

 

Muitos desses sites acabaram dividindo-se geograficamente pelo mundo pela 

nacionalidade dos usuários. Por exemplo, o Orkut, apesar de ter sido lançado nos EUA, é 

mais popular no Brasil, com 50,6% dos usuários, e na Índia, apresentando 20,44% dos 

internautas (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Perfil de usuários do Orkut

 
   Fonte: Orkut.com 
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O Orkut é um site de rede social lançado pelo Google em janeiro de 2004. Criado por 

Orkut Buyukkokten nas horas vagas, como estudante da Universidade de Stanford e 

funcionário do Google. Inspirado em sites de redes sociais anteriores como o Friendster, o 

Orkut trazia diversas características, tais como: “a criação de perfis focados no interesse, a 

criação de comunidades e, mesmo, a mostra dos membros da rede social de cada ator” 

(RECUERO, 2009, p. 166; FRAGOSO, 2006, p.3). Além do Friendster, a Google pretendia 

competir também com o MySpace, pois juntos eles eram os preferidos por 287 milhões de 

internautas falantes da língua inglesa e também pelos cerca de 200 milhões de pessoas que 

usam o inglês como segundo idioma (SPYER, 2007, p. 207).  

No início, era necessário ser convidado por alguém cadastrado no site para poder se 

inscrever no Orkut, não sendo possível nem a visualização dos internautas frequentadores do 

site. Tal postura conferia uma “pressuposta confiabilidade de todos os seus membros. Aliado 

à conceituação demasiadamente restritiva de identidade pessoal online [...] esse fator explica o 

desestímulo à criação e manutenção de perfis pouco realistas” (FRAGOSO, 2006, p.4).  Mas, 

com o passar do tempo, os convites de tão valorizados passaram a ser vendidos até pelo E-

bay, e assim o Google resolveu suspender a necessidade do passe especial (PASICK apud 

RECUERO, 2009, p. 166).  Segundo Fragoso (2006, p. 7), apesar de os convites estarem à 

venda, os brasileiros os ofereciam gratuitamente, com o objetivo de superar o número de 

usuários estadunidenses. Tal atitude “foi certamente um fator fundamental para a „invasão 

verde-amarela‟”. 

No começo, a maioria dos usuários era americana (60%), sendo seguidos pelos 

internautas do Reino Unido e Canadá, cada um com um pouco mais de 3% - dados de 

fevereiro de 2004. Mas dois meses depois a parcela de usuários dos EUA estava reduzida a 

menos da metade do total de usuários, enquanto os membros do Japão e do Brasil estavam em 

franco crescimento. No final de junho de 2004, o número de usuários brasileiros ultrapassou 

os de origem norte-americana. “Daí para diante, as porcentagens de usuários brasileiros e 

estadunidenses do Orkut variaram em proporção inversa” (FRAGOSO, 2006, p.4). Na Índia, 

o crescimento tornou-se mais expressivo a partir de 2006, quando a ferramenta de idiomas foi 

criada separando os falantes de cada língua (RECUERO, 2009, p. 167). 

Hoje, segundo levantamento da comScore Inc., o Orkut continua liderando as redes 

sociais no Brasil, apesar da audiência do Facebook ter aumentado em cinco vezes. Em agosto 

de 2010, 29,4 milhões de usuários acessaram o Orkut, gastando em média 275.8 minutos de 

navegação neste site (COMSCORE, 2010, on-line). 



23 

 

 

 O motivo da preferência absoluta entre os brasileiros ainda não foi alvo de muitos 

estudos, mas segundo Mayer, vice-presidente do Google, a razão está relacionada ao fuso-

horário. Segundo ela, o “Orkut estreou antes de existir uma estratégia definida para ele. 

Assim, quando houve uma adesão em massa à rede social, ela simplesmente não suportou o 

acesso concentrado e passou a exibir grande lentidão e, eventualmente, ficar fora do ar” 

(INFO, 2010, on-line). Este problema prejudicou seriamente a imagem do Orkut em mercados 

como EUA e Europa, o que não teria acontecido nos dois mercados onde o Google é líder: 

Brasil e Índia.  

Nestes locais, o acesso ao Orkut acontecia em momentos em que os 

servidores não estavam tão sobrecarregados, o que permitiu à rede social 

prosperar. „Mas hoje temos um programa de escalabilidade excelente e 

podemos crescer em todos os mercados sem comprometer a qualidade do 

acesso ao Orkut‟ (idem). 

 

Para Spyer (2007, p. 72), outro motivo que impulsionou o sucesso do Orkut no Brasil 

foi a possibilidade de reencontrar amigos com os quais se havia perdido o contato. O autor 

afirma que “o fato do Orkut ter sido colonizado por falantes do português tornou o site 

desinteressante para a comunidade internacional” (idem, p.207). Fragoso (2006, p.5) 

acrescenta: 

Conforme aumentava o número de brasileiros, crescia também o número de 

comunidades com títulos e tópicos em português [...]. As primeiras 

comunidades dedicadas a discutir o alto número de usuários brasileiros 

foram criadas ainda nos primeiros meses de funcionamento do Orkut. Não 

levou muito tempo para que o tom dos protestos se acentuasse, nem para o 

revide dos brasileiros, que passaram a criar comunidades anti-Estados 

Unidos. 

Aos moldes do que ocorrera nos primeiros meses do Orkut, quando os 

brasileiros se engajaram para tentar ultrapassar o número de usuários dos 

EUA, o segundo semestre de 2004 assistiu a um esforço em busca de um 

objetivo ainda mais ambicioso: atingir a maioria esmagadora de usuários 

brasileiros de modo a „tomar‟ o Orkut dos estadunidenses. Criada em março 

de 2005 e contando com 3.959 membros em janeiro de 2006, a comunidade 

Brazilians Own Orkut conclama os usuários brasileiros a „[...] convidar todos 

da sua lista de amigos a entrar aqui‟ (BRAZ apud FRAGOSO, 2006, p.7). 
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3.2. Facebook 

 É o maior site de rede social do mundo em abrangência. Desde 21 de julho de 2010 

alcançou a marca de 500 milhões de usuários espalhados ao redor do mundo. Isso representa a 

metade de 1 bilhão de usuários que hoje navegam pela Internet, segundo dados da comScore, 

que não considera os acessos em escolas e lan houses (COMSCORE, 2009, on-line; 

FACEBOOK, 2010, on-line).  

Com a missão de “ajudar a tornar o mundo mais aberto e conectado”, de acordo com 

seu fundador, Mark Zuckerberg, o Facebook também é um dos sites de redes sociais que mais 

crescem. No Brasil, ele ocupa a terceira posição, com quase 9 milhões de visitantes, e 

apresentou um crescimento de 479% desde o ano passado no País (COMSCORE, 2010, on-

line). 

 No Brasil, o Facebook – ao lado do Twitter e do Orkut – apresenta níveis variados de 

participação, de acordo com o gênero, idade e região geográfica. Dos três, o FB apresenta a 

disparidade mais forte, com as mulheres consumindo 31% a mais de conteúdo no site.  

 Analisando as diferenças entre os segmentos de idades, os usuários mais jovens 

encontram-se em maior número no Orkut e no Twitter, na faixa dos 15 a 24 anos. Já o 

Facebook concentra a população com idades entre 45-54 anos, residentes na região Sudeste, 

sobretudo no eixo Rio-São Paulo (COMSCORE, 2010, on-line). 

 Para Recuero (2009, on-line), de um modo geral, “[...] é provável que o Facebook 

aumente a massa de usuários no Brasil, dividindo muito em breve com o Orkut a preferência 

do brasileiro”. A mudança não será imediata, e provavelmente haverá alguns usuários com 

perfis no FB e no Orkut. Com o tempo, “vão reduzir o uso e apagar o perfil do Orkut ou 

simplesmente deixar lá um link para o perfil do FB” (idem). 

 Entre algumas razões que Recuero (ibidem) lista para a alta aceitação do Facebook 

está a abrangência, sendo o primeiro a quebrar a barreira cultural que existia entre essas 

ferramentas, ou seja, a adoção de certos sites era bastante regionalizada. Outro motivo de 

ascensão seria o forte caráter inovador do site, quando permitiu que os próprios usuários 

criassem aplicativos para rodar na plataforma. Com isso, criou-se uma massa especializada de 

usuários que inova constantemente os softwares, com novos jogos, ferramentas interessantes, 

etc.  

 A terceira razão que Recuero considera para justificar a ascensão do FB é a crescente 

preocupação com a privacidade. “É cada vez maior o número de usuários com fotos, 

scrapbooks e etc. fechados apenas para amigos. A adoção de apelidos e nomes diferenciados, 
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para evitar que sejam „buscados‟ pelo sistema também é cada vez mais comum”. Tudo isso 

somados ao esforço da mídia e das escolas para a conscientização dos jovens para não 

divulgar dados pessoais, vem dando resultado. 

 

Isso é uma decorrência do crescimento da ferramenta e também do 

amadurecimento da apropriação do Orkut. Mas também atinge diretamente 

um dos mais importantes valores dessa apropriação: o social browsing, ou o 

„xeretar socialmente no perfil alheio‟. Com menos informações disponíveis, 

há uma desvalorização dessa apropriação. O Facebook, que tem investido 

muito na privacidade dos perfis, passa a ser uma opção interessante nesse 

contexto (ibidem). 

 

 Por fim, a autora aponta a necessidade de diferenciação do ser humano como o último 

motivo para o crescimento do FB no Brasil. Pelo fato do Orkut ser um site que possui 

internautas de todas as cores, classes e credos, ele já está sendo visto como um site 

“favelizado”. “É preciso que se observe de perto como isso se reflete nos diversos grupos 

sociais” (ibidem). 

3.3. Twitter 

É considerada como uma rede de filiação na Internet, ou seja, uma das “redes cujas 

conexões são forjadas através dos mecanismos de associação ou de filiação dos sites de redes 

sociais” (RECUERO, 2009, p.98). É o caso das listas de amigos do Orkut e do Twitter, por 

exemplo. 

“O Twitter é a tecnologia de microblog mais prevalente hoje. Um twitteiro (ou twitterer, 

em inglês) é uma pessoa usando o Twitter para enviar posts ou tweets. Um tweet é um post ou 

mensagem de texto enviada de um twitteiro para outro” (SAFKO; BRAKE, 2010, p.180). 

Cada mensagem pode ter, no máximo, 140 caracteres, onde se responde à pergunta: “O que 

você está fazendo?”. Atualmente, há cerca de 93 milhões de internautas interessados nesta 

resposta (COMSCORE, 2010, on-line). 

Para Safko, Brake (2010, p.176), a popularidade do Twitter deve-se em parte à 

facilidade de criar um micropost.  

 

Enquanto os blogs são considerados bastante simples para escrever e manter, 

uma atualização de duas frases é ainda mais fácil. Os microblogs são 

também muito menos complicados de digerir do que os blogs convencionais, 

especialmente quando você está seguindo uma dúzia ou mais de twitteiros. 

Isso torna os tweets mais desejáveis, mais atuais e de leitura mais provável. 

Comentar sobre os tweets instiga uma troca divertida e acelerada de tweets 
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em formato de conversa com outros twitteiros. E [...] o Twitter e as outras 

plataformas para microblogs são gratuitas. 

 

O inglês é a língua mais utilizada no Twitter (61%), mas o português é o segundo 

idioma mais falado com 11%, superando o japonês (6%) e o espanhol (4%). Curiosamente, no 

universo mundial de usuários da Internet, após o inglês, o chinês é o segundo idioma 

utilizado, sendo seguido pelo espanhol, japonês e só então o português, que fica em quinto 

lugar (TEXTWISE, 2010, on-line).  Segundo o site de tecnologia Royal Pingdom (2010, on-

line) são enviados pelo Twitter nada menos do que 2 bilhões de tweets por mês, o que dá 741 

tweets por segundo. Em dezembro de 2009, esse número chegava a um 1 bi. No Gráfico 2, 

percebe-se a rápida evolução na quantidade de mensagens enviadas. 

 

 

Gráfico 2 - Twitter dobra número de mensagens no mundo em seis meses 
 

 

             Fonte – Royal Pingdom 

  

 O Twitter foi criado em 2006 como uma ferramenta para facilitar a troca de 

mensagens de trabalho via celular, e assim ficou durante aproximadamente um ano. Até que 

durante um festival de música se percebeu o potencial do veículo. Durante o evento, o número 

de posts diários saltou de 20 mil em média para 60 mil – e então, seus criadores do Vale do 
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Silício, liderados pelo programador Biz Stone, viram que o Twitter poderia se expandir muito 

mais do que aquele restrito ambiente corporativo inicial.  

A idéia das mensagens curtas não era exatamente uma novidade, pois na época já havia 

SMS pelo celular, com até 160 caracteres. Mas ao adotar a pergunta “O que você está 

fazendo?” o Twitter se mostrou uma ferramenta que oferecia algo diferente: um canal para as 

pessoas dizerem ao mundo o que sentem, pensam ou fazem no exato momento em que teclam. 

Outra característica fundamental no Twitter é a possibilidade de permitir que aqueles que de 

outra maneira nunca se aproximariam se ligassem numa rede de seguidos e seguidores 

(VEJA, 2010, p.85). Talvez nunca a palavra “fã” fez tanto sentido nessa “Twitosfera” 

povoada por celebridades. Para se ter uma idéia, apenas o ator hollywoodiano Ashton Kutcher 

possui quase 6 milhões de seguidores  (5.924,003), enquanto a CNN é acompanhada por 

pouco mais de 1 milhão (1.349.560)
3
.   

As empresas já perceberam o potencial da ferramenta e muitas estão investindo no 

Twitter seja para fazer apenas divulgação dos seus produtos, seja como um importante canal 

de atendimento ao cliente. Abordaremos tal assunto com mais detalhes no próximo capítulo. 

 

3.4. YouTube 

“O YouTube é um site de compartilhamento de vídeo on-line que permite que os 

usuários enviem e compartilhem vídeos na Internet através de sites, dispositivos móveis, 

blogs e e-mail” (SAFKO; BRAKE, 2010, p. 350).  

As opções de vídeos são das mais variadas, desde o nível amador ao profissional: clipes 

de programas de televisão e de música, noticiários e muitos filmes caseiros. Os usuários 

podem comentar sobre os vídeos, participar de comunidades, usar códigos de copiar e colar 

nos e-mails e ao postar em um site (idem). 

Em 23 de abril de 2005 foi carregado o primeiro vídeo do YouTube. Com 19 segundos 

de duração, “Me at the Zoo” foi filmado por Ykov Lapitsky, e mostra Jawed Karim, um dos 

fundadores do site, no Zoológico de San Diego (EUA). No entanto, a data oficial da fundação 

da empresa é fevereiro de 2005. Sete meses depois, em novembro, o site recebeu 

investimentos e seu lançamento oficial foi em dezembro de 2005. Um ano depois, era vendido 

                                                             
3 Informações acessadas em 13 out. de 2010 nos seus perfis no Twitter. 
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ao Google por 1,65 bilhão de dólares. O próprio CEO da empresa, Eric Schmidt, admitiu em 

2009 que o valor foi muito além do que a empresa realmente valia. (IDG NOW, 2010, on-

line). 

Hoje o YouTube é a comunidade de vídeo on-line mais popular do mundo. O que 

começou como um serviço pessoal de compartilhamento de vídeos, tornou-se uma respeitável 

mídia on-line. Em todo o planeta, 2 bilhões de vídeos são assistidos por dia, e a cada minuto, 

24 horas de filmagens são enviadas ao site (YOUTUBE, 2010, on-line).  

O perfil dos usuários é bastante variável, baseando-se dos 18 aos 55 anos, divididos 

igualmente entre homens e mulheres de todas as regiões. Deste universo, 52% das pessoas 

com 18 a 34 anos compartilham vídeos com frequência. Outros 51% acessam o site pelo 

menos uma vez por semana (idem). 

Desta forma, segundo Safko, Brake (2010, p.344), “alguns especialistas e 

especuladores” têm argumentado que as emissoras de televisão abertas e a cabo enfrentarão 

“desafios significativos provenientes do fato de os serviços da Web 2.0 serem capazes de 

fornecer conteúdos de vídeo sob demanda – não apenas qualquer conteúdo de vídeo, mas 

aquele que é compartilhado e promovido pelas redes sociais”. Mas, de fato, pesquisa da 

comScore comprova que os internautas preferem os vídeos do Google Sities (que inclui o 

YouTube) aos das próprias emissoras de TV, com 3,4 bilhões de vídeos vistos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Google Sites aparece como a primeira em vídeo nos EUA (Jan/2008) 

 Vídeos (000) Participação (%) de Vídeos 

Total Internet 9.814.010 100% 

Google Sites 3.363.335 34,3% 

Fox Interactive Media 584.132 6% 

Yahoo! Sites 315.001 3,2% 

Sites da Microsoft 199.288 2% 

Viacom Digital 197.737 2% 

AOL LLCC 118.033 1,2% 
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Disney Online 95.041 1% 

Time Warner (exceto AOL) 85.467 0,9% 

ESPN 81.402 0,8% 

ABC.COM 49.017 0,5% 

 

Fonte – comScore 

 

Keen (2009, p. 10-11) não poupa críticas ao YouTube. Para ele, tal site eclipsa até os 

blogs na “vacuidade e absurdo de seu conteúdo”. O autor define o YouTube como “uma 

galeria infinita de filmes amadores mostrando pobres idiotas dançando, cantando, comendo, 

lavando-se, comprando, dirigindo, [...] dormindo ou simplesmente olhando para seus 

computadores”, com altíssima audiência: alguns vídeos são vistos mais de 3 milhões de vezes. 

Ele lembra que o slogan do YouTube é “Transmita-se a si mesmo”. Para o Keen: 

 

[...] transmitir a nós mesmos é o que fazemos, com toda a auto-admiração 

desavergonhada do Narciso mítico. À medida que a mídia convencional 

tradicional é substituída por uma imprensa personalizada, a Internet torna-se 

um espelho de nós mesmos. Em vez de usá-la para buscar notícias, 

informação ou cultura, nós a usamos para SERMOS de fato a notícia, a 

informação e a cultura (idem, p.12) 

 

O autor faz um paralelo entre a ascensão do YouTube e os problemas financeiros de  

Hollywood, o que estaria provocando demissões em massa. “A Disney, por exemplo, 

anunciou 650 cortes de emprego em 2006, e uma redução de quase 50% no número de 

animações produzidas anualmente” (2009, p.13).  

Seja como for, essa é uma nova realidade que as emissoras e os estúdios precisam 

enfrentar e se adaptar aos novos tempos. Agora, é o consumidor que escolhe o que ver, 

quando ver e o que quer transmitir, pois ele passou a ter também o poder de mídia. 

Abordaremos esse aspecto com mais detalhes mais adiante. 

 

3.5. Blogs 

Segundo Spyer (2007, p. 52), a Internet não seria tão interessante se não existissem os 

blogs e a Wikipedia. “Especialistas apostam que o futuro da comunicação e dos profissionais 
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dessa área passa [...] pelo domínio de ferramentas assíncronas, que apareceram nos anos 1990 

e se destacam pela simplicidade de funcionamento” (idem). 

Em nossas pesquisas, observamos várias definições de blogs: 

 

Weblogs, ou „blogs‟ são sites frequentemente atualizados onde o conteúdo 

(texto, fotos, arquivos de som, etc) é postado de forma regular e apresentado 

em ordem cronológica inversa. Leitores geralmente têm a opção de comentar 

algum post particular, que é identificado por uma URL única. Através de tais 

comentários e referências a outras fontes online de postagens, assim como 

através de links para blogs favoritos na barra lateral [...] os blogs formam 

uma rede de textos interconectados: a blogosfera (SCHMIDT, 2007, on-

line).
4
 

Um blog – ou Weblog – é um site que é mantido por um indivíduo, com 

entradas ou mensagens regulares que incluem comentários, pensamentos e 

ideias, e podem conter fotos, gráficos, áudio ou vídeo. As postagens são na 

maioria das vezes exibidas em ordem cronológica inversa. A maioria dos 

blogs fornece notícias e conteúdo sobre um assunto específico, enquanto 

outros funcionam como diários pessoais (SAFKO; BRAKE, 2010, p.112). 

 

Para Amaral, Recuero e Montardo (2009, p.30), “a quantidade de elementos da 

definição é variada. Nem todos os autores referem-se à ferramenta de comentários como 

essencial à definição de um blog, por exemplo”. Segundo as autoras, uma definição mais 

popular é aquela que caracteriza o blog a partir da presença de textos organizados por ordem 

cronológica reversa, datados e atualizados com alguma frequencia (HERRING; KOUPER; 

SCHEIDT et al. , 2004; BLOOD, 2002; NARDI; SCHIANO; GUMBRECHT, 2004 apud 

AMARAL et al.). 

Diversos autores simplificam mais a definição de blog, focando-se à sua estrutura, 

bastando, assim, a presença de links e de textos curtos (posts) publicados em ordem 

cronológica reversa. Há também aqueles que destacam o caráter de pessoalidade do conteúdo 

dos blogs. A definição desses autores é classificada como estrutural (GILMOR, 2004; 

BARBOSA, 2003 apud AMARAL et al. 2009, p.30). 

Da mesma forma, existem autores que defendem um conceito baseado na 

funcionalidade do blog, ou seja, como um meio de comunicação. Para eles, o blog é uma 

                                                             
4 Tradução livre para: “Weblogs, or ‘blogs’, are frequently updated Websites where content (text, pictures, 

sound files, etc.) is posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. Readers often have 

the option to comment on any individual posting, which is identified by a unique URL. Through such comments 

and references to other online sources in the postings, as well as through links to favorite blogs in the sidebar 

[...] blogs form a clusteres network of interneconnected texts: the blogsphere.”   
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ferramenta utilizada como forma de publicar informações para uma audiência. Assim, a 

principal diferença entre Weblogs e a mídia tradicional é o caráter social, expresso por meio 

de sua característica conversacional – tanto dos textos publicados, quanto dos comentários 

(PEDERSEN; MACAFEE, 2007; MARLOW, 2004 apud AMARAL et al. 2009, p.31). 

Spyer (2007, p.52) destaca as semelhanças e diferenças entre fórum de discussão e 

blogs:  

 

Tecnicamente um fórum de discussão não é um blog, mas um blog pode 

funcionar como um fórum, o conceito é parecido: mensagens publicadas em 

sequência, alinhadas cronologicamente. Ambas as ferramentas podem limitar 

a participação a usuários registrados ou serem abertas a qualquer pessoa 

interessada em colaborar. As duas podem estar disponíveis pela Web ou 

dentro de uma rede privada como uma Intranet. Mas, na prática, o blog 

ganhou maior evidência que qualquer outra solução colaborativa, tornando-

se uma das mais célebres na Web. Se do ponto de vista da tecnologia as 

diferenças entre blog e fórum são imprecisas, o que então justifica o fato de 

uma delas ter rompido o limite do bolsão de usuários da Internet e se tornado 

um assunto tratado pela mídia tradicional e discutido pela sociedade? 

O blog é uma ferramenta simples de ser operada tanto por quem a atualiza 

quanto pelos usuários que apenas lêem o conteúdo. [...]  

Tratando-se de um público tão cheio de alternativas de informação como o 

internauta, o blog sai na frente por exigir o mínimo de atenção dos usuários. 

O caminho da informação é linear [...]. E para quem se interessa em criar um 

blog, o esforço para manter a página atualizada é correspondente ao de se 

enviar um e-mail [...]. 

 

Segundo o autor (2007, p.53), os blogs evoluíram a partir da publicação de diários 

pessoais na Internet em 1994. A opção dos posts serem apresentados em ordem cronológica 

inversa atendia à necessidade de tornar o processo de atualização fácil e rápido, inclusive 

porque esse trabalho acontecia manualmente. Na época, era necessário ter domínio de edição 

em HTML, o que restringia a proliferação do veículo. Safko e Brake (2010, p.110) afirmam 

que os primeiros blogs eram simples atualizações contínuas de um Website padrão em 

HTML. Contudo, com o desenvolvimento de plataformas de blogs baseadas no navegador - 

“permitindo a publicação de artigos em ordem cronológica inversa e recursos de edição em 

um clique,[...] facilitaram a geração de links para outros blogs e páginas da Web”. Assim, a 

possibilidade de escrever um blog tornou-se acessível para o usuário não técnico, com 

conhecimentos medianos de computador. Blood (2000, on-line) lembra que em agosto de 

1999 o Blogger foi lançado, com a facilidade de edição baseada na Web: “[...] o movimento 

transformou-se numa explosão (de quantidade de blogs lançados)”. 
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Para Wright (2008, p.9), o blog já existe de alguma forma desde os primeiros dias da 

Internet. “Na verdade, uma das primeira páginas da Web foi similar a um blog, no sentido de 

que seu autor [...] a atualizava regularmente com uma lista de todos os websites (na época 

umas poucas dezenas)”. Os blogs acabaram se transformando em uma forma de 

compartilhamento de expressão pessoal e outras informações que as pessoas julgam valiosas.  

Segundo o autor, o que fez com que aumentasse a quantidade de blogueiros foram as 

eleições presidenciais de 2004 nos EUA. A partir daí, esses veículos ganharam a atenção do 

grande circuito. “Os blogueiros desencavaram fatos a respeito de candidatos, blogaram sobre 

toda a variedade de eventos em que jornalistas compareciam e chegaram até mesmo a receber 

crachás de imprensa para comparecer à convenção nacional do Partido Democrata” (idem). 

Enquanto os blogueiros ascendiam, a imprensa decaía. Keen (2009, p.13) é categórico 

ao afirmar:  

Jornais e revistas de notícias, uma das fontes mais confiáveis de informação 

sobre o mundo em que vivemos, estão em dificuldades, graças à proliferação 

de blogs e sites gratuitos como Craigslist, que oferecem classificados 

gratuitos, solapando a publicação de anúncios pagos. No primeiro trimestre 

de 2006, os lucros despencaram de maneira impressionante em todas as 

principais empresas jornalísticas – caíram 69% na New York Times 

Company, 28% na Tribune Company e 11% na Gannett, a maior empresa 

jornalística dos Estados Unidos. A circulação também caiu. O público leitor 

do San Francisco Chronicle, ironicamente um dos principais jornais do Vale 

do Silício, caiu estonteantes 16% apenas no segundo e terceiro trimestres de 

2005. E em 2007, a Time, Inc. dispensou quase 300 pessoas, sobretudo do 

corpo de redatores, de revistas como Time, People e Sports Illustrated.  

 

Certamente, a queda de circulação dos jornais – sobretudo da América do Norte – pode 

ser atribuída também à baixa credibilidade da mídia. Segundo dados da Public Policy Polling  

(2009, on-line), apenas 5% dos americanos confiam muito na imprensa, enquanto outros 60% 

desconfiam. Por faixa etária, dos 18 aos 29 anos apenas 13% acreditam no mass media, e 

quando a idade varia dos 30 a 45 anos, essa confiança cai para apenas 4%.  Paradoxalmente, a 

credibilidade dos blogs também não é alta. Pesquisa da Associated Press-national Constitution 

Center Poll revela que 8% dos americanos não têm absolutamente nenhuma confiança nos 

blogs (LA DAILY NEWS, 2010, on-line).  

No Brasil, a situação é diferente. Levantamento da TNS Research International revela 

que 76% procuram informações sobre produtos e serviços em fóruns ou blogs, antes de 

efetuar a compra. O estudo constatou também que 56% dos entrevistados escrevem em blogs, 

42% lêem blogs de pessoas desconhecidas, 63% comentam experiências sobre produtos e 
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serviços e 52% acessam essas mídias para obter informações sobre o que pretendem comprar 

(IDGNOW, 2010, on-line). 

Com a desconfiança dos norte-americanos à mídia tradicional, os blogs se proliferaram 

vertiginosamente nos últimos anos. Atualmente, encontram-se diferentes estatísticas sobre o 

número weblogs ativos. Segundo WordPress.com (2010, on-line), um dos aplicativos mais 

famosos para edição de blogs, até setembro de 2010 havia mais de 27 milhões de softwares 

WordPress em uso para edição de weblogs e 13,9 milhões de blogs hospedados no 

WordPress.com. Safko e Brake (2010, p.111) relatam que no momento da redação do livro 

The Social Media Bible havia aproximadamente 200 milhões de Weblogs em todo o mundo. 

Keen (2007, p.9) informa que “há 53 milhões de blogs na Internet e esse número dobra a cada 

seis meses”.  Schmidt (2007, on-line), baseando suas pesquisas em motores de busca e meta 

diretórios como “blogpulse.com” ou “technorati.com” afirma que até junho de 2007 havia 

entre 50 e 85 milhões de blogs, apesar de o autor ressaltar ser impossível precisar o número de 

blogs devido a alta dinâmica e pelo caráter descentralizado da blogsfera. Para Wright (2008, 

p.2), tais números são difíceis de precisar porque os únicos estudos conclusivos referem-se à 

América do Norte. 

 

4. Cibercultura e ciberespaço 

Cunhado em 1984 pelo escritor de ficção científica Wiliam Gibson, o termo 

“ciberespaço” designa o universo das redes digitais, como um campo de batalha entre as 

multinacionais e conflitos mundiais. Uma nova fronteira econômica e mundial (LÉVY, 2000, 

p. 92).  

Retomado pelos usuários e criadores de redes digitais, o ciberespaço para Lévy (idem) é 

um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores”. Tal definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 

eletrônicos, na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização. 

Uma das principais funções do ciberespaço é o acesso remoto a documentos e recursos 

em outros computadores. Assim, a partir de um simples computador pessoal, é possível 

conectar-se a computadores com grande capacidade de processamento, situados a milhares de 

quilômetros, e fazer com que ele execute cálculos que o pc demoraria dias para concluir. 

Desta forma, o ciberespaço pode fornecer uma potência de cálculo, em tempo real, similar às 

grandes companhias de energia, que distribuem eletricidade (LÉVY, 2000, p. 93). 
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Uma outra funcionalidade proporcionada pelo ciberespaço é a possibilidade de, a partir 

de um terminal convenientemente preparado para este fim (computador pessoal, celular, etc.), 

acessar o conteúdo de bancos de dados de um pc remotamente. Além de transferir arquivos 

para a Internet, a partir do próprio computador pessoal.  

Mas, para nos restringir ao tema proposto por esse trabalho, abordaremos o que há de 

mais relevante dentro dos nossos objetivos: a questão cultural do ciberespaço. 

Sublinha Castells (2003, p.34) que esses sistemas tecnológicos são socialmente 

produzidos e, por isso, possuem uma estrutura cultural. A cultura dos produtores da Internet 

moldou o meio. O autor faz uma distinção de dois tipos de públicos que interagem nesse 

universo: os produtores e os consumidores. Os primeiros são aqueles cuja prática da Internet é 

diretamente reintroduzida no sistema tecnológico, são os experts, por assim dizer. Os 

consumidores são os beneficiários dos aplicativos e sistemas criados pelos produtores e que, 

por conseguinte, não interagem diretamente com o desenvolvimento da Internet – embora 

produzam um efeito para a evolução do sistema (idem). 

A Internet foi moldada segundo a cultura de seus criadores: um conjunto de valores e 

crenças que formam o comportamento (a cultura da democracia, da liberdade, do 

cooperativismo). Valores repetitivos de comportamento geram costumes. Castells (ibidem) 

considera cultura, neste contexto, como uma construção coletiva que transcende preferências 

individuais e que ao mesmo tempo influencia as práticas das pessoas – no caso, os usuários da 

Internet. Lévy (2008, p. 111) destaca que a universalidade do ciberespaço não é neutra, ou 

seja, o processo de interconexões proporcionada pela CMC provoca imensas repercussões na 

atividade econômica, política e cultural. Ele continua: 

 

Este acontecimento transforma, efetivamente, as condições de vida em 

sociedade. Contudo, trata-se de um universo indeterminado e que tende a 

manter sua indeterminação, pois cada novo nó da rede de redes em expansão 

constante pode tornar-se produtor ou emissor de novas informações, 

imprevisíveis, e reorganizar uma parte da conectividade global por sua própria 

conta [...] A emergência do ciberespaço, de fato, provavelmente terá – ou já 

tem hoje – um efeito tão radical sobre a pragmática das comunicações quanto 

teve, em seu tempo, a invenção da escrita (idem, p.111-112). 

 

Três princípios orientaram o crescimento do ciberespaço e, consequentemente, da 

cibercultura: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Mas 

a interconexão é tida como uma das pulsões mais fortes do ciberespaço. Vislumbrando um 

futuro não muito longínquo, a comunicação passaria a ser universal: cada computador do 
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mundo, cada aparelho, máquina, do automóvel à torradeira possuiria um endereço na Internet. 

Em se concretizando esse cenário, o menor dos artefatos poderá receber informações de todos 

os outros e responder a eles, de preferência sem fio. Assim, haveria uma mutação na física da 

comunicação: passaríamos das noções de canal e de rede para uma sensação de espaço 

envolvente, onde todo este espaço se tornaria um canal interativo (LÉVY, 2000, p. 127). 

Como derivativo da interconexão, existem as comunidades virtuais, construídas sobre as 

afinidades de interesses, num processo de cooperação contínua, independente das distâncias 

geográficas ou das filiações institucionais. Tal como no “mundo off-line”, existem conflitos, 

que podem exprimir-se de forma brutal nas contendas verbais entre membros. Mas por outro 

lado, afinidades, alianças intelectuais e até amizades também desenvolvem-se nessas 

comunidades, tal como seria entre pessoas que se encontram pessoalmente com regularidade. 

Afinal, para os participantes, os demais usuários dessas comunidades são os mais humanos 

possíveis, pois seu estilo de escrita, tomadas de posição e zonas de competências deixam 

transparecer suas personalidades. Assim, as comunidades virtuais exploram novas formas de 

opinião pública. A própria noção de público, dentro deste contexto, é revista, uma vez que as 

comunidades virtuais oferecem para debate coletivo um campo de prática mais aberto, 

participativo e distribuído do que nas mídias tradicionais (idem, p.129). 

O terceiro princípio da cibercultura, o da inteligência coletiva, seria sua “perspectiva 

espiritual, sua finalidade última”. Seu ideal é defendido por alguns “gurus” atuais da realidade 

virtual, tais como Tim Berners Lee (inventor da World Wide Web) e John Perry Barlow (um 

dos fundadores e porta-vozes da Electronic Frontier Foundation), por exemplo. A inteligência 

coletiva também é desenvolvida por comentaristas ou filósofos do ciberespaço e praticada por 

participantes de grupos de discussão e comunidades virtuais das mais variadas. No entanto, a 

inteligência coletiva se constitui, sobretudo, num campo aberto de problemas e pesquisas 

práticas (idem, p. 131-132).  

Para Castells (2003, p.34) a cultura da Internet caracteriza-se por uma estrutura em 

quatro camadas: “a cultura tecnomeritocrática, a cultura hacker, a cultura comunitária virtual 

e a cultura empresarial. Juntas, elas contribuem para uma ideologia da liberdade que é 

amplamente disseminada no mundo da Internet”. 
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4.1.  O que mudou com a Web 2.0 

Essa nova realidade traçada pela comunicação mediada por computador e, 

posteriormente, pelas redes sociais, possui características próprias de uma grande mudança 

silenciosa que está acontecendo. 

Spyer (2007, p. 28) explica que o termo Web 2.0 se refere a uma relação de atributos 

que supostamente diferenciam novos sites daqueles que naufragaram com o estouro da bolha 

da Internet, na virada do séc. XX para o XXI. A ideia foi lançada em 2004 pela editora e 

empresa de comunicação O‟Reilly Media. Na sua origem, deveria distinguir sites ou 

aplicativos com baixo custo de desenvolvimento, nos quais o conteúdo surge de baixo para 

cima (bottom-up) a partir do relacionamento entre participantes (user generated content ou 

UGT). A Web 2.0 também pode combinar as “soluções e o conteúdo de mais de um site para 

produzir uma experiência integrada – o que no jargão tech se convencionou chamar de 

MASH-UP” (idem). 

Safko e Brake (2010, p. 5) afirmam que Web 2.0 e mídia social são conceitos 

intimamente relacionados, mas não são sinônimos. Sobre Web 2.0 os autores atestam: 

[...] é um termo um tanto inapropriado. Ele não se refere a uma versão nova 

e melhorada da World Wide Web, a supervia de informação que se tornou 

onipresente na última década ou mais. Não há realmente nenhuma nova 

versão física da Internet. Em outras palavras, não é como se a estrada tivesse 

sido alargada para quatro pistas. Para continuar a analogia, no entanto, há 

muitos veículos mais interessantes transitando na rodovia e alguns lugares 

incríveis para parar ao longo dessa estrada graças às tecnologias da Web 2.0 

e ao pessoal criativo por trás delas. 

 

 Por sua vez, mídia social 
 

[...] se refere a atividades, práticas e comportamentos entre as comunidades 

de pessoas que se reúnem online para compartilhar informações, 

conhecimentos e opiniões usando meios de conversação. Meios de 

conversação são aplicativos baseados na Web que permitem criar e 

transmitir facilmente o conteúdo na forma de palavras, imagens, vídeos e 

áudios (idem). 

 

 No entanto, para Safko e Brake (2010, p. 5) mídia social e Web 2.0 se reúnem toda 

vez que uma dessas novas tecnologias coloca como objetivo prioritário permitir que as 

comunidades se formem e interajam umas com as outras para conversar. Desta forma, os 

autores não fazem mais distinção entre os dois termos porque são “intimamente relacionados 

e mídia social é o mais importante deles”. 
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4.1.1.  A cultura da Internet 

A cultura da Internet é caracterizada por uma estrutura dividida em quatro camadas: a 

cultura tecnomeritocrática, a cultura hacker, a cultura comunitária virtual e a cultura 

empresarial. Juntas, elas contribuem para uma ideologia de liberdade, que é amplamente 

disseminada pela Internet (CASTELLS, 2003, p. 34). 

A cultura tecnomeritocrática especifica-se como uma cultura hacker ao incorporar 

normas e costumes a redes de cooperação voltadas para projetos tecnológicos. Essa cultura 

prega a “abertura”, ou seja, a distribuição aberta dos códigos-fonte, que permite a qualquer 

pessoa modificar o código e desenvolver novos programas e aplicações, numa espiral 

ascendente de inovação tecnológica, baseada na cooperação e na livre circulação do 

conhecimento técnico. Aqui existe a crença no bem inerente ao desenvolvimento científico e 

tecnológico como elemento decisivo no progresso da humanidade. Dentro deste pensamento, 

o mérito resulta da contribuição para o avanço de um sistema tecnológico, que proporciona 

um bem comum para a comunidade de seus descobridores. Valores acadêmicos padrão 

especificaram-se num projeto orientado para a missão de construir e desenvolver um sistema 

de comunicação eletrônico global que una computadores e pessoas numa relação simbiótica e 

que cresça exponencialmente por comunicação interativa. A pedra angular de todo o processo 

é a comunicação aberta do software, assim como todos os aperfeiçoamentos resultantes da 

colaboração em rede (idem, p.35-37). 

Em relação à cultura hacker, é necessário um conceito mais específico de “hacker” para 

identificar os atores na transição de um ambiente de inovação acadêmica, institucionalmente 

construído, para o surgimento de redes auto-organizadas que escapam a um controle 

organizacional. A cultura hacker diz respeito ao conjunto de valores e crenças que emergiu 

das redes de programadores de computador que interagiam on-line em torno de sua 

colaboração em projetos autonomamente definidos de programação criativa (LEVY, apud 

CASTELLS, 2003, p.38). 

Enquanto a cultura hacker forneceu os fundamentos tecnológicos da Internet, a cultura 

comunitária moldou suas formas sociais, processos e usos. Esta cultura possui duas 

características fundamentais: valorização da comunicação livre, horizontal e a formação 

autônoma de redes. No primeiro caso, Castells (2003, p.48) refere-se à prática da livre 

expressão global, numa era dominada por conglomerados de mídia e burocratas 

governamentais censores: “Essa liberdade de expressão de muitos para muitos foi 
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compartilhada por usuários da Net desde os primeiros estágios da comuniação on-line, e 

tornou-se um dos valores que se estendem por toda a Internet”. 

Sobre o segundo valor compartilhado que surge das comunidades virtuais, é o que o 

autor chama de formação autônoma das redes, isto é, a possibilidade dada a qualquer pessoa 

de encontrar sua própria destinação na net, e, não a encontrando, de criar e divulgar sua 

própria informação, induzindo a formação de uma rede.  

 

Desde os BBs
5
 primitivos da década de 1980 aos mais sofisticados sistemas 

interativos da virada do século, a publicação autônoma, a auto-organização e 

a autopublicação, bem como a formação autônoma de redes constitui um 

padrão de comportamento que permeia a Internet e se difunde a partir dela 

para todo o domínio social. Assim, embora extremamente diversa em seu 

conteúdo, a fonte comunitária da Internet a caracteriza de fato como um 

meio tecnológico para a comunicação horizontal e uma nova forma de livre 

expressão (CASTELLS, 2003, p.49). 

 

 

Por fim, em relação à cultura empresarial, Castells (idem) afirma que a difusão da 

Internet a partir de círculos fechados de tecnólogos e pessoas organizadas em comunidades 

para a sociedade em geral foi levada a cabo por empresários. Só aconteceu na década de 1990 

e de forma muito rápida. Para o autor, a Internet transformou as empresas, e estas 

transformaram a Internet. Afinal, a Internet foi o meio indispensável e a força propulsora na 

formação da nova economia, erigida em torno de normas e processos novos de produção, 

administração e cálculo econômico. Sem a ação desses empresários, orientados por um 

conjunto específico de valores, não teria havido nenhuma nova economia, e a Internet teria se 

difundido num ritmo muito mais lento e com um elenco diferente de aplicações. As empresas 

do Vale do Silício ganharam dinheiro com ideias, numa época em que a falta de novas ideias 

levava empresas estabelecidas a perdas financeiras. Desta forma, foi a inovação empresarial, e 

não o capital, a força propulsora da economia da Internet. “O fundamento dessa cultura 

empresarial é a capacidade de transformar know-how tecnológico e visão comercial em valor 

financeiro, depois embolsar parte desse valor para tornar a visão [em] realidade” (idem, p. 

51). 

É na articulação dessas quatro camadas de cultura que a cultura da Internet foi moldada. 

No topo da estrutura está a cultura tecnomeritocrática da excelência científica e tecnológica, 

                                                             
5 Um bulletin board system (BBS) é um software que permite a conexão, via telefone, de um computador a 

outro, e a interação entre ambas as máquinas (WIKIPEDIA, 2011, on-line). 
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que “advém essencialmente da big science e do mundo acadêmico”. A cultura hacker 

especificou a meritocracia ao fortalecer os limites internos da comunidade dos 

tecnologicamente iniciados e torná-la independente dos poderes existentes. “Para os hackers, 

a liberdade é um valor fundamental, particularmente a liberdade de acesso à sua tecnologia e 

de usá-la como bem entendem” (idem, p.53). 

A apropriação da capacidade de interconexão por redes sociais de todos os tipos levou à 

formação de comunidades on-line que reinventaram a sociedade e, nesse processo, 

expandiram espetacularmente a interconexão de computadores, em seu alcance e usos.  

 

Elas (as comunidades virtuais) adotaram os valores tecnológicos da 

meritocracia, e esposaram a crença dos hackers no valor da liberdade, da 

comunicação horizontal e da interconexão interativa, mas usaram-na para 

sua vida social, em vez de praticar a tecnologia pela tecnologia. 

Por fim, os empresários da Internet descobriram um novo planeta, povoado 

por inovações tecnológicas extraordinárias, novas formas de vida social e 

indivíduos autônomos, cuja capacidade tecnológica lhes dava substancial 

poder de barganha vis-à-vis regras e instituições sociais dominantes. Deram 

um passo adiante. Assim, a cultura empresarial orientada para o dinheiro 

partiu para a conquista do mundo e, nesse processo, fez da Internet a espinha 

dorsal de nossas vidas. 

A cultura da Internet é uma cultura feita de uma crença tecnocrática no 

progresso dos seres humanos através da tecnologia, levado a cabo por 

comunidades de hackers que prosperam na criatividade tecnológica livre e 

aberta, incrustrada em redes virtuais que pretendem reinventar a sociedade, e 

materializada por empresários movidos a dinheiro nas engrenagens da nova 

economia (CASTELLS, 2003, p.53). 

 

 

 Assim uma das características da Internet desde a sua origem é a capacidade auto-

reguladora da comunicação, a idéia de que muitos contribuem para muitos, mas cada um tem 

a própria voz e espera uma resposta individualizada (Castells, 2001, p.381).  

 

4.1.2. Os valores nas redes sociais 

 
 

Para Recuero (2009, p.107), um dos elementos mais relevantes para o estudo da 

apropriação dos sites de redes sociais é a verificação dos valores construídos nesses 

ambientes. Tal observação em cada tipo de site pode auxiliar na percepção do capital social 

construído nesses ambientes. 

O que marca a diferença nos sites de redes sociais é que eles são capazes de construir e 

facilitar a emergência de tipos de capital social que não são facilmente acessíveis no mundo 

off-line. Por exemplo, enquanto no Orkut um usuário pode ter 400 amigos, isso dificilmente 
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seria conseguido no “mundo real”. Com essas centenas de amigos virtuais, sua visibilidade 

estaria maior na rede social, tornando as informações mais acessíveis a este internauta. Pode 

inclusive contribuir na construção de popularidade fora do mundo virtual (idem). 

Uma primeira mudança significativa que esses sites proporcionam é relacionada com o 

capital social relacional, ou seja, com as conexões construídas, mantidas e amplificadas no 

ciberespaço (BERTOLINI, BRAVO, apud RECUERO, 2009, p. 107). Sites de redes sociais 

proporcionam aos usuários o aumento significativo de suas conexões sociais. No entanto, elas 

se diferenciam das relações off-line porque essas conexões são mantidas pelo sistema, e não 

pelas interações.  

Os sites de redes sociais permitem aos internautas estar mais conectados, possibilitando 

um aumento na visibilidade social desses nós. A visibilidade é constituída enquanto um valor 

porque proporciona que os nós sejam mais visíveis na rede. Com isso, um determinado nó 

pode amplificar os valores que são obtidos através dessas conexões, tais como o suporte social 

e as informações. Quanto mais conectado está o ator social, maior a chance de ele receber 

determinados tipos de informação que estão circulando na rede e obter suporte quando 

solicitar. Assim, a visibilidade está conectada ao capital social relacional (BERTOLINI, 

BRAVO, apud RECUERO, 2009, p.108). 

Um outro valor importante nas redes sociais é a reputação, aqui entendida segundo 

Buskens (apud RECUERO, 2009, p.109): a reputação está “relacionada às informações 

recebidas pelos atores sociais sobre o comportamento dos demais e o uso dessas informações 

no sentido de decidir como se comportarão”. Desta forma, o conceito de reputação implica 

diretamente no fato de que há informações sobre quem somos e o que pensamos, que auxiliam 

outros a construir, por sua vez, suas impressões sobre nós. 

A popularidade é um outro valor nas redes sociais e está relacionada à audiência, que 

por sua vez é facilitada na Internet. Como a audiência é mais facilmente medida na rede, é 

possível visualizar as conexões e as referências a um indivíduo, percebendo-se mais 

facilmente a popularidade. “Trata-se de um valor relativo à posição de um ator dentro de sua 

rede social” (idem, p. 111). 

O terceiro tipo de valor relacionado por Recuero (idem, p. 113) é a autoridade, que se 

refere ao poder de influência de um nó na rede social. É uma medida da efetiva influência de 

um ator com relação à sua rede, juntamente com a percepção dos demais atores da reputação 

dele. Um blogueiro, por exemplo, que busca autoridade preocupa-se em construir uma 
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reputação relacionada a um assunto específico, mais do que apenas ser reconhecido como 

alguém que está interessado em alguma coisa.  

Um outro elemento característico das redes sociais na Internet é sua capacidade de 

difundir informações através das conexões existentes entre os atores. 

 

Essa capacidade alterou de forma significativa os fluxos de informação 

dentro da própria rede. O surgimento da Internet proporcionou que as 

pessoas pudessem difundir as informações de forma mais rápida e mais 

interativa. Tal mudança criou novos canais e, ao mesmo tempo, uma 

pluralidade de novas informações circulando nos grupos sociais (ibidem, p. 

116). 

  

 

 Lévy (2008, p.201) exemplifica essa alteração no fluxo de informações provocada pela 

comunicação medidada por computador. Numa empresa, por exemplo, graças à comunicação 

em redes virtuais, é possível favorecer as comunicações transversais, valorizar as 

competências disponíveis, iniciar novas formas de cooperação, encorajar o acesso de todos à 

expressão pública e implementar sistemas de “memória empresarial” que estimulem o 

acúmulo e compartilhamento de experiências. 

Castells (2001, p. 362) observa que através da comunicação mediada por computador 

(CMC), a audiência deixa de ser um objeto passivo e passa a ser um sujeito interativo, abrindo 

caminho para a sua diferenciação. Consequentemente, a mídia “de comunicação de massa, 

passou à segmentação, adequação ao público e individualização, a partir do momento em que 

a tecnologia, empresas e instituições permitiram essas iniciativas”. 

A multipersonalização da CMC expressa, em certa medida, a mesma tensão surgida nos 

anos 60 entre a “cultura do eu” e os sonhos comunais de cada indivíduo. Mas, diferentemente 

da mídia de massa, as redes virtuais têm propriedades de interatividade e individualização 

tecnológica culturalmente embutidas (CASTELLS, 2001, p. 381). 

Spyer (2007, p. 21) também destaca a multiplicidade de fluxos comunicacionais 

possibilitada pela CMC. A Internet se diferencia das outras mídias porque possibilita a 

comunicação simultânea de duas vias entre várias pessoas. “Com a rede mundial de 

computadores, grupos podem conversar usando aplicativos como murais de mensagem, listas 

de discussão ou salas de chat”. Em outras palavras, a Internet representa a união de 

possibilidades de interação do telefone com o alcance maciço da TV. 
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O autor também ressalta que a Internet oferece uma plataforma para organizar e 

disseminar informação que nivela a força do indivíduo na sociedade. “A queda-de-braço entre 

uma pessoa e uma organização já depende menos da participação da mídia tradicional” (idem, 

p. 132). 

A defesa do consumidor talvez seja a porta de entrada para qualquer 

indivíduo se tornar um ativista. Se você se sente enganado ou prejudicado ao 

comprar um produto ou contratar um serviço, terá mais poder de negociação 

na medida em que sua reclamação fizer sentido para outras pessoas. Existem 

muitos sites destinados a receber reclamações sobre abusos de empresas. Se 

o produto ou serviço corresponder às expectativas, ainda assim a corporação 

pode estar agindo de maneira predatória contra a sociedade, os valores 

morais ou a vida no planeta. Uma das marcas com maior exposição negativa 

é a Nike [...] que recebeu críticas por contratar serviços de fábricas em países 

em desenvolvimento que oferecem condições subumanas aos trabalhadores. 

Vários sites registram esse tipo de informação, o que possibilita ao 

consumidor exercer o ativismo [...] adquirindo ou não o produto (ibidem). 

 

Como se pode observar, as redes sociais mudaram o cenário da comunicação social, 

afetando diretamente as empresas. Nos próximos capítulos, serão detalhados quem é o novo 

consumidor cidadão e como as corporações estão reagindo a toda essa transformação 

provocada pela comunicação mediada pelo computador. 
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CAPÍTULO II – O fortalecimento do consumidor cidadão 

1. „A pessoa é a mensagem‟ 

Desde o início dos anos 2000, a tecnologia da informação penetrou no mercado, 

transformando-se no que é considerada hoje a nova onda de tecnologia. Essa nova onda 

permite a conectividade e a interatividade entre indivíduos e grupos e é formada por três 

grandes forças: computadores e celulares baratos, Internet de baixo custo e fonte aberta. Esses 

avanços científicos possibilitaram que os indivíduos se expressem e colaborem entre si. “O 

surgimento da nova onda de tecnologia marca a era que Scott McNealy, CEO da Sun 

Microsystems, intitulou de era da participação. Na era da participação, as pessoas criam e 

consomem notícias, ideias e entretenimento” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, 

p. 7).  

 Os autores destacam que um dos fatores que permitiram a nova onda de tecnologia foi 

a ascensão das mídias sociais: 

 

Classificamos as mídias sociais em duas amplas categorias. Uma é composta 

pelas mídias sociais expressivas, que incluem blogs, Twitter, YouTube, 

Facebook, sites para compartilhamento de fotografias como o Flickr e outros 

sites de networking social. A outra categoria é a das mídias colaborativas, 

que inclui sites como Wikipedia, Rotten Tomatoes e Craiglist (idem). 

 

Com o objetivo de detalhar melhor quem é o novo consumidor - fruto direto dos 

avanços da tecnologia da informação - descreveremos a seguir dois casos para ilustrar o perfil 

do citzen marketer que surgiu a partir das redes sociais. 

Em novembro de 2004, o professor George Masters, um americano que produzia 

animação digital como amador, fez um upolad (“subiu” para a Internet) de um vídeo animado 

de 60 segundos chamado “Tiny Machine”, no qual um iPod movimentava-se para todos os 

lados ao som de uma música. Depois de colocá-lo na Web, ele pediu a opinião sobre seu 

trabalho a alguns internautas fãs do Mac – ele era um antigo cliente e admirador da Apple e o 

iPod acabou sendo sua natural fonte de inspiração. Com uma velocidade só possível graças à 

Internet, os comentários sobre sua propaganda espalharam-se entre os sites e blogs de fãs dos 

produtos Apple Macintosh, além de outros especializados em propaganda e marketing. Com o 

“boca-a-boca” virtual, o vídeo de Masters atraiu o interesse de articulistas de mídia impressa e 
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emissoras de televisão. Em um mês, “Tiny Machine” foi visto mais de 500 mil vezes on-line 

(MC CONNEL; HUBA, 2008, p. 11-12). 

Casey Neistat, de 22 anos, também é um fã da Apple. Em 2002 ele comprou um iPod 

logo após seu lançamento. Depois de 18 meses de uso diário e com a garantia expirada, a 

bateria recarregável de lítio não carregava mais. Quando ele ligou para o suporte técnico e 

soube que o custo do conserto (U$ 255) mais a taxa de envio seria o equivalente ao valor de 

um aparelho novo, Neistat decidiu protestar. Primeiro, ele fez um vídeo caseiro com seu 

irmão, no qual ele “ataca” pôsteres coloridos do iPod pintando em spray sobre um estêncil “as 

baterias insubstituíveis do iPod duram apenas 18 meses”. Em seguida, o jovem ligou 

novamente para o suporte da Apple e gravou o atendente informando que o preço do conserto 

mais a entrega seria o equivalente a um iPod novo. Depois, os irmãos Neistat fizeram um 

vídeo chamado “iPod Dirty Secret”, onde eles exibem imagens das pichações com o áudio da 

gravação do suporte da Apple informando o valor do conserto. Por fim, um rap finalizava o 

vídeo, que foi postado em um site e divulgado para 30 amigos. Novamente, por meio de uma 

difusão realizada em progressão geométrica, em seis semanas o material audiovisual havia 

sido baixado mais de um milhão de vezes (idem, p.93-94): 

 Ele estava em toda parte na Internet e na mídia tradicional – mais de 130 

publicações no mundo todo, inclusive o Washington Post, Daily Yomiuri no 

Japão, e China Post, e a BBC apresentaram a matéria. A revista Rolling 

Stone proclamou-o „Crítica à Apple‟. Então a Apple ligou. 

„Boas notícias‟, disse o representante da empresa. A Apple tinha um novo 

programa de reposição de bateria. Para iPods fora da garantia, iria substituir 

a bateria por uma taxa de 99 dólares. (A Apple mais tarde reduziu-a para 59 

dólares). 

 

 Em ambos os casos, percebe-se que a imprensa tradicional teve apenas um papel de 

coadjuvante, porque a mensagem já havia sido devidamente difundida por cidadãos comuns. 

Ou, como observa McConnel e Huba, (2008, p. 20), “[...] as pessoas são o antídoto à realidade 

fabricada injetada na cultura do dia-a-dia. As pessoas são a mensagem”.  

 Segundo os autores, as pessoas são a mensagem quando:  

 

a) “Os comentários” são a forma mais influente de mídia em sua tomada de decisão; 

b) O número excessivo de propagandas cria demandas por produtos para bloqueá-las;  

c) A intenção da mensagem é autêntica; 

d) Possuem credibilidade.    
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O Gráfico 5 aponta uma pesquisa realizada pela Nielsen Company, realizada em abril 

de 2009, com 25 mil consumidores de Internet de 50 países sobre o grau de confiança em 

diferentes canais de propaganda. Noventa por cento dos entrevistados confiam em 

recomendações de pessoas conhecidas, enquanto 70% confiam em opiniões postadas on-line 

de estranhos. Trinta e nove por cento confiam pouco ou nada em anúncios de TV e jornais. 

Quarenta e dois por cento não acreditam na publicidade de revistas e 45% na de rádios.  

Apesar da desconfiança dos anúncios divulgados na mídia tradicional, 70% acreditam nas 

informações disponibilizadas nos sites das empresas. 

 

 

Gráfico 5 – Confiança global do consumidor em propaganda por canal  

 
Fonte: Nielsen Company.  

 

O Gráfico 6 compara os números de 2009 em relação a 2007. Os dados revelam que a 

confiança do consumidor nos produtos e marcas indicados por seus amigos, num intervalo de 

dois anos, aumentou consideravelmente, em detrimento da propaganda na mídia 

convencional, coincidindo com o crescente aumento na importância das redes sociais. Em 

2007, 78% acreditavam nas recomendações de conhecidos e 61% davam crédito a 
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comentários on-line de consumidores desconhecidos. Sessenta por cento acreditavam no 

conteúdo informado nos sites das empresas. 

 

Gráfico 6 – Confiança do consumidor em propaganda por canal  
(confia um pouco/completamente) 2007 vs. 2009   

 

 
Fonte: Idem 

  

Ao observar esses dados, percebe-se um descrédito crescente na propaganda 

tradicional, unilateral, top-down. Até a credibilidade da imprensa está sendo cada vez mais 

questionada, com 31% dos consumidores acreditando pouco ou nada no conteúdo editorial.  

Assim, verificamos a desmassificação da mídia, a partir de uma rejeição e 

fragmentação dos próprios indivíduos. Galindo (2002, p.84) faz uma reflexão sobre as novas 

mídias, a partir de Rogers (1986, p.5): 

 

As novas mídias são também desmassificantes, ou seja, em certo grau, a 

mensagem pode ser trocada com cada indivíduo em uma grande audiência. 

Como individualização, as novas mídias assemelham-se ao processo face a 

face, ou ao processo interpessoal, não obstante elas não serem efetivamente 

um processo face a face. O alto grau de desmassificação representado pelas 

novas tecnologias significa que elas são em  última instância uma oposição 

às mídias de massa, ou seja, desmassificação, aqui, significa que o controle 

usualmente atribuído na comunicação de massa está passando do produtor da 

mensagem para o consumidor da mídia. 
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Na prática, essas novas tecnologias estão proporcionando uma verdadeira revolução, 

na medida em que apresentam um novo espaço para o receptor que, ao menos, pode, a partir 

deste momento, entrar em contato com o emissor, em um feedback mais significativo do que 

apenas desligar os aparelhos – como é o caso das comunicações massivas (GALINDO, 2002, 

p.86) 

 Não é de hoje que pedimos indicações para amigos no momento de adquirir algum 

produto ou serviço. Pesquisas realizadas desde a década de 1960 já revelam que pessoas 

comuns ajudam umas às outras com decisões sobre o que comprar e de quem. Durante as 

décadas de 1960, 1970 e 1980, quando as empresas podiam garantir seu crescimento por meio 

de grandes campanhas publicitárias, os pesquisadores de marketing descobriram que 40% dos 

clientes de uma rede varejista se baseavam nas recomendações de outras pessoas. Um estudo 

dos anos ‟80 comprovou que 9 a 10 pessoas contavam com a opinião de um amigo quando 

compravam um produto durável, como uma máquina de lavar ou um ar-condicionado. Esta 

mesma pesquisa revelou que “21% das pessoas contavam com estranhos ou com um amigo de 

um amigo de um amigo para informações ou conselhos de produto” (MCCONNELL; HUBA, 

2008, p.84). 

 Portanto, percebemos que o papel da Internet foi o de “aumentar o poder de fogo” do 

consumidor, proporcionando-lhe uma intercomunicação veloz, independente das regiões 

geográficas.  

 

1.1. Comentários como fonte de informação 

 

  As redes sociais viabilizaram a possibilidade de os consumidores cidadãos 

encontrarem outros canais de informação sobre os produtos além da propaganda. A ideia se 

popularizou principalmente pela Amazon, que desde o início estimula seus usuários a 

compartilhar opiniões com a comunidade de compradores (SPYER, 2007, p. 148). 

 Atualmente existem comunidades sobre os mais diversos tipos de produtos. O 

RateItAll (www.rateitall.com) é uma comunidade on-line e networking social com o objetivo 

de reunir opiniões, registrar avaliações de funcionamento e resenhas a respeito de qualquer 

assunto: produtos, celebridades, política, dicas de turismo, esporte, negócios, etc. No ar desde 

1999, o site se diferencia por oferecer vantagens em dinheiro para os usuários que se 

destacam em suas atividades. “A proposta estimula as pessoas a formarem grupos com 
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interesses em comum e a construir redes de confiança mútua que se apoiem na hora de tomar 

decisões de compra” (SPYER, 2007, p. 149).  

 O Trip Advisor (www.tripadvisor.com) também é uma comunidade baseada nos 

comentários dos próprios usuários. Ela se define como “a maior comunidade de viagens do 

mundo, com mais de cinco milhões de resenhas e opiniões imparciais, cobrindo mais de 220 

mil hotéis e atrações” (SPYER, 2007, p. 151.). 

Publicadas em formato de blog, Engadget (www.engadget.com) são revistas virtuais 

especializadas em produtos eletrônicos, onde qualquer pessoa pode pesquisar sobre 

equipamentos específicos. Aqui, o que diferencia esta das demais revistas é a simbiose 

estabelecida com fanáticos por tecnologia que querem acompanhar os lançamentos de 

mercado. Os editores interagem diariamente com os participantes, que mandam links de 

notícias e relatam experiências de uso. O foco das notícias está muito mais em satisfazer ao 

público do que aos fabricantes, pois o valor dos anúncios publicitários nesses sites depende 

diretamente do tráfego. Junto a resenhas cruelmente honestas a respeito do desempenho dos 

produtos, muitas vezes os editores publicam dicas sobre como “hackear” os equipamentos 

para melhorar sua performance – o que não costuma ser aprovado pelos fabricantes (SPYER, 

2007, p. 150). Como se vê, é uma forma de se repensar o papel da mídia.  

 
Em tempos de internet, ao invés de confiar em um veículo de informação 

“frio” para receber o conteúdo que interessa, o internauta comum vem 

elegendo como filtros de informação usuários com os quais ele se identifica 

por compartilhar interesses e pontos de vista. O usuário fomentador [...] 

procura constantemente comunidades onde possa encontrar pares para 

conversar a respeito de temas de interesse mútuo. O desafio do novo veículo 

é – de certa maneira, retornando às origens do jornalismo – estabelecer uma 

relação simbiótica com a comunidade onde a função do editor é a de 

facilitador, para que a audiência converse entre si. Ele se coloca como 

mediador do debate instigando a discussão, lançando questões, integrando 

pessoas, sendo o primeiro a compartilhar informações novas (SPYER, 2007, 

p.192). 

 

Com isso, percebe-se que a evolução da tecnologia e o fortalecimento das redes sociais 

da Internet contribuem para a democratização do poder: 

 

[...] as pessoas que não têm acesso às instituições de poder na sociedade, as 

grandes empresas ou os meios financeiros, os cidadãos simples, para nós 

entendermos, incrementaram a sua capacidade de poder porque podem 

organizar a comunicação do que pensam, o debate e por sua vez as 

mobilizações de forma autônoma aos mecanismos de controle do poder do 

Estado. Nesse sentido, a internet abriu esferas de liberdade que não tínhamos 

antes. [...] A internet incide nas relações de poder incrementando o poder dos 

que tinham menos poder (CASTELLS, 2010, on-line). 
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 A alteração na formação do poder também foi observada por Li e Bernoff (2009, 

p.14): 

 
O groundswell [pessoas que usam as redes sociais] mudou o esquema de 

poder. Qualquer um pode montar um site que conecte pessoas. Se ele for 

bem projetado, as pessoas o visitarão. Elas dirão a seus amigos para usá-lo. 

Elas farão negócios, ou lerão notícias, ou iniciarão um movimento popular, 

ou concederão empréstimos umas às outras, ou o que quer que seja o 

propósito do site. E a loja, o veículo de mídia, o governo ou o banco que 

costumavam exercer esse papel se verão em uma posição muito menos 

relevante. Se você é dono de uma instituição assim, o groundswell comerá 

suas margens de lucro, reduzirá sua participação no mercado e marginalizará 

suas fontes de poder. 

 

 

Essa democratização do poder só é possibilitada porque a Internet é uma mídia 

diferente das outras pois, como foi descrito no capítulo anterior, viabiliza a comunicação 

simultânea e de duas vias entre várias pessoas. O telefone, por exemplo, é caracterizado pela 

comunicação de duas vias entre duas ou poucas pessoas. A TV e outros meios da mídia de 

massa tradicional alcançam milhares de espectadores, mas a transmissão tem apenas uma via: 

o transmissor “fala” e os receptores “escutam”. Com a rede mundial de computadores, grupos 

podem conversar usando aplicativos como murais de mensagem, listas de discussão, salas de 

chat, blogs, tweets, etc (SPYER, 2007, p. 21). Como afirmado anteriormente, as pessoas, 

agora, são a mensagem. 

 

 

1.2. Consumidor cidadão: classificação geral 

 

Entre os consumidores usuários de redes sociais, McConnel e Huba (2008, p.4-15) 

classificam esse grupo em quatro categorias básicas: os “Filtros”, os “Fanáticos”, os 

“Facilitadores” e os “Foguetes”. A seguir, abordaremos brevemente sobre cada um deles. 

Os Filtros são uma espécie de serviços eletrônicos humanos: coletam reportagens da 

mídia tradicional, posts de blogs, podcasts e criações de fãs sobre uma empresa ou marca 

específica e então dão novo formato a essas informações em um fluxo diário ou quase diário 

de links, resumos de matérias e observações.  

 

A maioria dos Filtros tem uma certa objetividade, como os tradicionais 

serviços eletrônicos de notícias, mas alguns fazem análises críticas. Em 

geral, [...] não costumam ter surtos de mau humor [...] e, às vezes, produzem 



50 

 

 

um trabalho jornalístico próprio, como o blog Hacking NetFlix, por exemplo 

(MCCONNEL;HUBBA, 2008, p. 4). 

 

 
 

A NetFlix é um serviço que funciona para internautas dos EUA e Cadaná onde o 

usuário paga uma taxa mensal e assiste a filmes e seriados on-line. O blog Hacking NetFlix, 

ao contrário do que o nome pode sugerir, não tem o objetivo de ensinar como “hackear” o site 

ou divulgar qualquer tipo de trapaça. O autor, Mike Kaltschnee, explica que o objetivo do 

blog é apenas o de compartilhar informações sobre a NetFlix – e eventualmente outros sites 

de aluguéis de vídeo on-line, como a Bluckbuster, por exemplo. “Eu não trabalho para a 

NetFlix [...]. Posso ter começado como um fã do site, mas tentei torná-lo mais profissional 

[...] justo e equilibrado” (KALTSCHENEE, 2010, on-line)
6
. De fato, aparentemente não há 

censura nos comentários dos leitores – que muitas vezes não medem palavras para criticar a 

empresa – e há posts que desagradariam à NetFlix, como por exemplo um que reproduz o 

trecho de uma reportagem da Business Insider abordando a “cultura do medo” promovida pela 

empresa. Em suma, “o Hacking NetFlix é como uma agência independente de notícias cuja 

matéria principal da noite é como a NetFlix está indo. Ele e outros Filtros mantêm-se firmes 

no assunto [...] e têm um foco jornalístico na rapidez e na noção de oportunidade” 

(MCCONNEL; HUBA, 2008, p. 5). 

Os Fanáticos são “verdadeiros crentes”. Eles possuem um grande envolvimento com a 

marca e desejam seu sucesso. O que não significa que só façam elogios – criticam o que 

julgam errado. Adoram analisar o progresso diário ou semanal de um produto, organização ou 

pessoa e prescrever rotas de ação. “Os Fanáticos elogiam os excelentes esforços da empresa 

[...] mas também criticarão erros e lapsos, assim como faz um treinador, como uma 

ferramenta de ensino” (MCCONNELL; HUBBA, 2008, p. 8).  

Jenkins (2009, p. 106) também aborda este tipo de consumidor. Ele cita Kelvin Roberts, 

CEO Mundial da Saatchi & Saatchi, para quem o futuro das relações dos consumidores está 

nas “lovemarks”, mais poderosas do que as marcas tradicionais porque conquistam o amor, 

bem como o respeito dos consumidores. São os “consumidores inspiradores” ou “defensores 

da marca”: 

São aqueles que promovem e defendem a marca. Aqueles que sugerem 

melhorias e aperfeiçoamentos, que criam sites e espalham as novidades 

sobre a marca. São também os que agem como guardiões morais das marcas 

                                                             
6 Tradução livre para: “I do not work for Netflix. It may have started as a ‘fan’ site, but I've tried to make it more 

professional and even (shudder) "fair and balanced".   
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que amam. Asseguram a correção dos erros e mantêm a marca firme em seus 

princípios declarados (ROBERTS apud JENKINS, 2009, p.108) 

 

Às vezes, esses citzen markerters trabalham no anonimato. É o caso do autor do blog 

McChronicles.com, que se concentra exclusivamente no McDonald‟s. Com o objetivo de que 

a cadeia de lanchonetes seja “venerada”, ele cuidadosamente critica o marketing e o trabalho 

de branding da empresa e faz análises como consumidor secreto nas lojas. Observa o 

atendimento, a preparação da comida e a limpeza (idem). Em um de seus últimos posts, ele 

comenta que descobriu através do comprovante fiscal emitido pela empresa que o 

McDonald‟s cobra, além do valor da garrafa de água mineral, mais 5 centavos de dólar só 

pela embalagem. E se perguntou o que fazer com a garrafa:  

 

O hábito que tínhamos era o de apenas jogá-la no lixo. Mas sabíamos que era 

errado [...] não queríamos jogar dinheiro fora. [...] Um rápido exame revelou 

que não havia nenhum centro de coleta no McDonald‟s. [...] Achamos que 

seria muito conveniente que o McDonald‟s tivesse uma máquina de 

reciclagem automática, onde depositaríamos a garrafa e pegaríamos um 

recibo de 5 centavos. [...] Em um recente evento McGreen do McDonald‟s, 

refrigeradores de água foram oferecidos como alternativa à água 

engarrafada, reduzindo seu consumo em 25% [...]. Talvez um bebedouro seja 

a resposta? É extremamente claro que o McDonald's é uma das empresas 

líderes mundiais no que diz respeito à responsabilidade corporativa e 

sustentabilidade. Como um cliente, o McChronicles espera que o 

McDonald's possa nos mostrar uma melhor resposta para esta importante e 

confusa questão” (MCCHRONICLES, 2011, on-line)
7
.   

 

 

Em entrevista para McConnell e Huba, o autor do blog explica que possui uma relação 

de “amor e ódio” com a marca, que teve um papel muito significativo em sua vida, sobretudo 

na sua infância. E que por isso ele acha lamentável uma marca, que já foi esplêndida, perder a 

referência do que representava (MCCONNEL; HUBA, 2008, p. 9). 

                                                             
7 Tradução livre para: “Habit had us simply dropping it into the trash. But, we knew that was the wrong 

maneuver […]. We didn't want to be throwing away money. […]A quick scan revealed that there was no 

redemption center in the McDonald's. […]We mused that it would be very convenient if the McDonald's had an 

automated redemption machine […] where we could deposit the bottle and collect a receipt for our 5 cents. At 

a recent McDonald's "McGreen" event, water coolers were available as an alternative to bottled water, 

reducing bottled water consumption by 25 percent […]. Maybe a water cooler-type of service is the answer? It 

is extremely clear that McDonald's is one of the world's leading companies with regard to corporate 

responsibility and sustainability. As a customer, The McChronicles hopes that McDonald's can show us the way 

to a better place on this important and confusing issue”. Disponível em: http://mcchronicles.blogspot.com. 

Acesso em 05 jan.2011. 
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Os Facilitadores são os criadores. São como prefeitos em cidades on-line, cujo número 

de participantes às vezes superam pequenas cidades físicas. Eles criam comunidades virtuais 

por diversos motivos. Para produtos como o Treo, o smartphone da Palm, ou o vídeogravador 

digital TiVo, essas comunidades de produto atuam como grupos de apoio onde os clientes 

agem como técnicos de call center. Alguns Facilitadores criam comunidades simplesmente 

para os fãs se conectarem uns com os outros. Outras, fazem ambas as coisas (idem, p. 13).  

A maioria dos Facilitadores atua independentemente das empresas ou produtos, mas 

alguns têm buscado a aprovação da empresa. É o caso da TiVo – que vende aparelhos de 

gravação digital de programas de TV – que mantém conversas regulares on e off-line com 

membros de uma comunidade de consumidores-cidadãos dedicada ao produto. Há também 

comunidades dedicadas a modelos específicos de carros – e estas são as preferidas dos 

Facilitadores. Por ex.: Corvete da Chevrolet, Thunderdird da Ford, Z28 da Nissan, entre 

outras (ibidem, p.14).  

 

Um fórum criado por um Facilitador para o Mini Cooper da BMW é o 

MINI2.com. Ele se diz a maior comunidade on-line para os donos de mini. 

Paul Mullet era pai em tempo integral, [...] e Casey Swenson era um 

programador de 25 anos na IBM [...] quando eles lançaram o MINI2.com, 

em janeiro de 2001, como uma iniciativa independente. Com os anos, a 

comunidade deles atingiu 20 mil adeptos do Mini do mundo todo, que 

conversam sobre as vantagens e desvantagens do carrinho (ibidem).  

 

 

A BMW, ciente do “poder de fogo” deste fórum, convidou Mullet e mais 79 jornalistas 

para fazerem um test-drive no Mini 207, mas o blogueiro não informou tal fato aos 

freqüentadores de sua comunidade. Depois de sua experiência secreta com a imprensa, 

Mullett lançou uma campanha de marketing própria para revelar o novo modelo no seu fórum. 

Para começar, ele divulgou apenas um banner onde se lia “27-07-2006 – MINI2”, sem 

nenhuma explicação. Duas semanas depois de muita especulação e ansiedade por parte dos 

membros, foi marcado o lançamento do novo carro na comunidade. Os internautas de todo o 

mundo relataram que se sentaram diante de seus computadores, com salgadinhos e bebidas, 

esperando pelo anúncio. À meia-noite e cinco minutos, Mullet se tornou marqueteiro do Mini, 

divulgando uma olhada rápida no interior da edição de 2007. Ele tinha análises detalhadas de 

todas as novas especificações do carro. Divulgou fotos de detalhes e vídeos do interior e do 

exterior, além de filmagens onde ele fazia um test-drive numa pista de prova. “Os membros 

da comunidade ficaram extasiados. Alguns ficaram surpresos a ponto de se decidir pela 

compra do modelo 2007” (ibidem).  
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Os Foguetes são consumidores cidadãos que fazem sucesso apenas uma vez. Eles 

costumam atrair grande atenção por criarem uma música, animação, vídeo ou novidade que 

gera muito interesse, mas que tende a ser esquecido rapidamente, à medida que os criadores 

continuam com outros trabalhos. A propaganda de George Masters para o iPod (relatada no 

início deste capítulo) é considerada um exemplo dentro desta categoria.  

Outro vídeo “viral” (que espalha-se rapidamente na Web) foi um clipe amador lançado 

por dois estudantes americanos em 2003, com a música infantil “Milk and Cereal”. Com uma 

idéia hilária na cabeça e uma Webcam nas mãos, eles dublaram a música, utilizando colheres 

no lugar de microfones e dançaram uma coreografia na qual eles escondiam-se e apareciam 

por trás de cereais e leite. Ao final de dois anos, surgiram alguns vídeos parodiando a versão 

americana. Fizeram, por exemplo, o clipe “resposta asiática”, com dois estudantes de Stanford 

de descendência asiática, que alcançou mais de 100 mil visitas.  

Em junho de 2006, o número de paródias e imitações chegaram a mais de 200: tinha a 

versão menina asiática, a negra, de animação com bonecos de massa, a versão indiana, alemã, 

brasileira, etc. “Vídeos amadores como „Leite e Cereal‟ demonstraram que a nova interseção 

de tecnologia, cultura pop e marketing torna algumas colocações de produto autênticas, 

dignas de comentários e gratuitas” (ibidem, p.17). Ao contrário dos 4 milhões de dólares que a 

Kraft pagou para seu Post Grape-Nuts Trail Mix Crunch aparecer em um episódio da série de 

televisão O Aprendiz – que provocou apenas um aumento momentâneo de vendas. 

Outro vídeo postado no YouTube que tornou-se viral foi uma gravação, através de uma 

Webcam de 99 dólares da Logitech, de Melody Oliveira, mais conhecida como Bowiechick, 

uma adolescente que gravava seus pensamentos e postava no site.  

Em um dia de 2005, ela resolveu fazer suas “confissões” usando um bigode de gato, 

uma máscara de gás e chapéus esquisitos – tudo criado digitalmente utilizando um recurso de 

sua própria Webcam. O que até então era mais um diário virtual de adolescente, 

repentinamente provocou milhares de links para os posts dela, gerando um grande boca-a-

boca virtual  (buzz). Cerca de 1,2 milhão de pessoas assistiram a seu vídeo. Centenas 

deixaram comentários, muitos perguntando sobre como foram feitos os “efeitos especiais”. 

Com tamanha procura, Bowiechick criou outro vídeo explicando como ela tinha criado os 

efeitos: um software em sua Webcam Logitech fez os efeitos facilmente, como um clique de 

mouse. Cerca de 250 mil visitas depois de seu vídeo explicativo, ela estimulou um pico de 

vendas da Webcam pelo site da Amazon, e através desse site a Logitech percebeu que as 
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vendas da QuickCam Orbit, o produto mostrado no vídeo, aumentaram 128% em comparação 

ao mesmo período do ano anterior (ibidem, p. 18). 

McConnell e Huba (2008, p. 18) também classificam como Foguetes os consumidores 

cidadãos que protestam contra alguma empresa em gravações de grande repercussão. Os 

autores citam o caso de Vicent Ferrari, um nova-iorquino de 30 anos que tinha ouvido 

“histórias de horror” de pessoas que tentavam cancelar suas contas com a AOL. Quando ele 

decidiu cancelar sua conta, ele gravou a ligação para ajudar a comprovar ou não as histórias: 

 

Sua gravação de 21 minutos mostrou um atendente da AOL determinado a 

convencer Ferrari, inflexível, a manter sua conta, chegando, em um 

momento, a pedir para falar com o pai dele. Para retribuir, Ferrari divulgou a 

gravação no blog [...]. Um bando de Foguetes se espalhou pela rede e 

transformou a AOL em vilã durante uma semana, de todas as maneiras do 

que se considera mídia americana. „Este é o meu jeito de revidar. A grande 

empresa não pode mais pisar em ninguém‟, disse ele ao Nightline da ABC 

em um segmento para o noticiário. A experiência de Ferrari ofereceu uma 

nova perspectiva sobre a tática de call-center. A ABC chamou isso de „a 

vingança dos consumidores‟ (idem). 

 

 

 Assim sendo, o trabalho do consumidor cidadão é tipicamente definido por três pontos 

em comum: 

a) Expressão pessoal – As opiniões deles ou sua espécie de jornalismo amador lhe são 

próprios, e destinam-se a informar, entreter ou analisar de uma forma que construa 

um case.  

b) Status de amador – Os citizen marketers geralmente são voluntários e transparentes 

sobre seus motivos e associações. E devem ser mesmo assim, pois sem dúvida há 

detetives amadores virtuais que não hesitarão em expô-los no caso de serem 

descobertos. 

c) Gratuidade – O trabalho deles não tem por objetivo roubar tempo, dinheiro ou 

atenção da empresa de sua afiliação. Visa a promovê-la ou aprimorá-la. O trabalho 

deles é uma contribuição a todos.  

 

Os citizen marketers estão fazendo da autenticidade e da transparência seus princípios 

democráticos fundadores, e “usando sua considerável capacidade de organização para inspirar 

a democratização de conteúdo, processos e marketing. Eles estão democratizando o 

engajamento” (ibidem, p.19). 
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1.3.  O que motiva os consumidores cidadãos? 

 

Segundo McConnell e Huba (2008, p.84), há quatro razões básicas que justificam o 

comportamento dos citzen marketers: altruísmo, relevância pessoal, bem comum e status. 

Para Spyer (2007, p. 36), além desses também conta o incentivo social e a reciprocidade. A 

seguir, descreveremos cada um dos fatores. 

Altruísmo: Um voluntário da TiVoCommunity ajuda a resolver o problema de um 

amigo usuário da TiVo porque ele se sente mal em relação à experiência ruim do outro. 

Devido a sua natureza, algumas pessoas não suportam ver outras cheias de problemas e 

sofrendo (idem). É o que Spyer (2007, p. 36) chama de “incentivo moral”:  

 

O prazer associado à prática de boas ações estimula pessoas a doarem seu 

tempo e esforço. Na medida em que os custos de compartilhamento e 

distribuição forem próximos a zero, alguém que desenvolveu um programa 

para resolver um problema particular pode submeter seu trabalho para que 

outros se beneficiem dele.  

 

Relevância pessoal: surge quando um produto, uma marca, empresa ou pessoa acendeu 

seu estopim criador. Quando eles lançam um blog ou site dedicado a discutir ou a promover 

uma marca ou empresa, este é um veículo para a sua “conceitualização do self”: 

 

Todos os citzen marketers com quem conversamos enfatizaram como seus 

ícones individuais de devoção têm sentido. É o começo da afinidade, um 

relacionamento que alimenta seu envolvimento duradouro. O subtexto por 

trás do trabalho dos citzen marketers é que “esta marca é relevante para 

mim”. Essa relevância é atraente para os outros que sentem uma intuição 

parecida (MCCONNELL; HUBA, 2008, p. 85). 

 

 Bem comum: é o propulsor para outros consumidores cidadãos. Por razões pessoais, 

eles acham que “o mundo pode ser um lugar melhor e contribuem para esse objetivo”. 

Geralmente são dedicados a conceituações na Wikipedia. Segundo os autores, o bem comum 

no sentido aqui empregado significa contribuir, colaborar ou aprimorar a comunidade (idem). 

Status: é outro grande “combustível” que incentiva as ações dos consumidores 

cidadãos. Ou, para Spyer (2007, p.36), o prestígio – algo que motiva um indivíduo a oferecer 

informações de qualidade, fartura de detalhes técnicos nas respostas, disposição para ajudar os 

outros e redação elegante. Tudo isso para ser “respeitado e reconhecido dentro de um 

determinado grupo”. 

McConnell e Huba (2008, p. 86) analisam os consumidores cidadãos movidos a status: 



56 

 

 

 

A menos que estejamos deitados, doentes ou incapacitados, o status 

frequentemente dirige nossas compras, empregos, aprimoramentos na 

vizinhança e nossa noção de valor próprio. Os comportamentos que ajudam 

o mercado reafirmam ou aprimoram o valor que se tem de redes sociais. O 

status aprimora nossas chances de fazermos conexões e obtermos sucesso. 

Como pessoas extremamente sociáveis, os citizen marketers costumam ser 

conectados. Eles participam de redes muito ligadas.  

 

Reciprocidade: para Spyer (2007, p.36), um indivíduo fornece conhecimento relevante 

para um grupo na expectativa de que será recompensado recebendo ajuda e informações úteis 

no futuro. “Há registros indicando [...] que participantes ativos de comunidades virtuais 

recebem respostas mais rápido do que desconhecidos. Da mesma maneira, uma pessoa que 

apenas pede e não oferece ajuda [...] acaba ignorada dentro da comunidade” (idem). 

Incentivo social: O vínculo a um determinado grupo leva internautas a oferecerem 

voluntariamente ajuda e informações. Isso vale, por exemplo, para alunos e ex-alunos de uma 

escola ou universidade, torcedores de um time, frequentadores de um estabelecimento 

comercial, etc. Uma possível contrapartida é a expansão de vínculos sociais dessa pessoa 

dentro do grupo. Por exemplo, um programador respeitado por suas contribuições ao sistema 

operacional Linux se torna conhecido entre seus pares e, consequentemente, sua rede de 

contatos é aumentada (Spyer, ibidem). 

Com esse cenário traçado, evidencia-se que o poder mudou de mãos. Se no passado as 

marcas ditavam como gostariam de ser vistas, agora os consumidores as definem, escolhendo 

como querem interpretá-las. “Em outras palavras, o controle das marcas passou dos seus 

proprietários para os consumidores” (AUSTIN; AITCHISON, 2006, p.25). Como as empresas 

estão lidando com essa nova realidade é o assunto principal do capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III – Consumidores cidadãos e empresas: ameaça ou 

oportunidade? 

1. Breves considerações sobre o novo marketing 

Como foi citado no capítulo anterior, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.7) 

classificam as mídias sociais em duas amplas categorias: as expressivas, (que incluem blogs, 

Twitter, YouTube, Facebook, sites para compartilhamento de fotografias como o Flickr e 

outros sites de networking social) e as colaborativas (que abrangem sites como Wikipedia, 

Rotten Tomatoes e Craigslist). Essas duas classificações impactam diretamente o marketing 

na nova economia – globalizada e interconectada. 

Segundo os autores, à medida em que as mídias sociais se tornarem mais expressivas, os 

consumidores poderão, cada vez mais, influenciar outros usuários com suas opiniões e 

experiências.  

 

A influência que a propaganda corporativa tem em moldar o comportamento 

de compra diminuirá proporcionalmente. Além disso, os consumidores estão 

participando mais de outras atividades como videogames, assistindo DVDs e 

usando o computador; portanto, estão expostos a menos anúncios. Como as 

mídias sociais são de baixo custo e pouco tendenciosas, será delas o futuro 

das comunicações de marketing (idem, p.9).  

 

 

 Os autores citam uma pesquisa realizada pela Technorati (2009), que revelou que os 

blogs americanos, são lidos por apenas 27% dos usuários de Internet, mas desses, 34% são 

formadores de opinião. Da mesma forma, ocorre no Twitter. De abril de 2008 a abril de 2009, 

o número de tuiteiros aumentou 1.298% 
8
. O microblog Twitter permite a seus membros 

postar informações compostas de, no máximo 140 caracteres para seus seguidores. 

Considerado mais simples do que os blogs, os usuários podem facilmente enviar seus 

comentários de dispositivos portáteis como iPhones e Blackberries. Por meio de tweets, 

compartilham-se opiniões, divulgam-se atividades e até o humor do usuário é publicado.  

 Assim, blogueiros e tuiteiros podem tecer comentários positivos ou negativos a respeito 

de empresas e produtos. Da mesma forma, podem gravar vídeos elogiando, satirizando ou 

criticando marcas e divulgá-los no YouTube. “[esses formadores de opinião] que estejam 

revoltados e tenham um público numeroso têm potencial de dissuadir muitos consumidores de 
                                                             
8 JOHNSON apud Kotler et al. (2010, p.8)   
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querer fazer negócios com uma empresa ou organização específica” (KOTLER et al., 2010, 

p.8-9). Por outro lado, essa nova realidade também fez emergir os “evangelizadores da 

marca”: clientes que tiveram experiências tão boas com a empresa que passaram a ser seus 

ferrenhos defensores. “Hoje pesquisadores de marketing falam de „comunidades de marca‟, 

tentando entender melhor por que alguns grupos de consumidores formam laços intensos com 

o produto e, por meio dele, com outros consumidores” (JENKINS, 2009, p.116). 

 As mídias colaborativas, (também considerados nesse grupo os softwares de fonte 

aberta) também afetaram os negócios. Um enorme número de pessoas contribui para o 

conteúdo da Wikipedia, dedicando espontaneamente seu tempo à criação de entradas sobre 

vários tópicos (inclusive de marcas). Dessa forma: 

 

Hoje, os profissionais de marketing não têm mais controle total sobre suas 

marcas, pois agora estão competindo com o poder coletivo dos 

consumidores. Foi essa tendência de os consumidores assumirem a função 

dos profissionais de marketing que Wipperfürth previu em Brand Hijack. As 

empresas agora precisam colaborar com os consumidores. A colaboração 

começa quando os gerentes de marketing ouvem a voz do consumidor para 

entender sua mente e captam insights do mercado. Ocorre uma colaboração 

mais avançada quando os consumidores desempenham o papel principal na 

geração de valor por meio da cocriação de produtos e serviços (KOTLER et 

al., 2010, p.11)  . 

 

 

 

Nesse cenário, segundo os autores, estamos vivendo a “versão 3.0 do marketing”. Na 

primeira, ocorrida durante a era industrial, o marketing dizia respeito a vender produtos da 

fábrica a todos que quisessem comprá-los. Eles eram relativamente básicos, concebidos para 

servir ao mercado de massa. O objetivo era padronizar e ganhar em escala, a fim de reduzir ao 

máximo os custos de produção, para que essas mercadorias pudessem ter um preço mais baixo 

e ser adquiridas por um número maior de compradores. O marketing era centrado no produto.  

O Marketing 2.0 surgiu na atual era da informação, onde o núcleo é a tecnologia da 

informação. A missão do marketing já não é mais tão simples, pois os consumidores estão 

bem mais informados e podem facilmente comparar várias ofertas de produtos semelhantes. O 

valor do produto é definido pelo cliente e suas preferências são muito variadas. Os 

profissionais de marketing de hoje tentam chegar ao coração e à mente do cliente. Assim, o 

marketing centrado no consumidor pressupõe implicitamente que o público-alvo seja passivo 

nas campanhas de marketing. 
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Kotler et al. (2010, p. 4) afirmam que está surgindo o Marketing 3.0, ou a era voltada 

para os valores. “Em vez de tratar as pessoas simplesmente como consumidoras, os 

profissionais de marketing as tratam como seres humanos plenos: com mente, coração e 

espírito”. Em um “mundo confuso”, os clientes buscam empresas que também reflitam suas 

necessidades de justiça social, econômica e ambiental na sua missão, visão e valores. Nessa 

nova era, os consumidores não buscam apenas a satisfação funcional e emocional, mas 

também o contentamento espiritual nos produtos e serviços que escolhem (idem). 

Para isso é necessário um tratamento individualizado com os clientes, viabilizado por 

meio das redes sociais. As novas mídias assemelham-se ao processo face a face, opondo-se às 

mídias de massa. Aqui, há uma desmassificação, onde o controle usualmente atribuído aos 

meios de comunicação tradicionais está passando do produtor da mensagem para o 

consumidor da mídia. (ROGERS apud GALINDO, 2002, p. 142). É quase como um retorno 

ao passado, onde o dono da mercearia da esquina conversava com cada cliente, perguntava 

sobre seus filhos e chamava cada um pelo nome. A questão que se coloca dentro da atual 

realidade é: será que as empresas estão dispostas ou têm condições técnicas, humanas e/ou de 

infra-estrutura para dar esse tratamento individualizado e altamente personalizado?  

Para Kotler et al.(2010, p. 22), a era do Marketing 3.0 é aquela na qual suas práticas são 

muito influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor, que 

demanda uma nova postura das organizações.  

 

É a forma mais sofisticada da era centrada no consumidor, em que [ele] 

demanda abordagens de marketing mais colaborativas, culturais e espirituais 

[...]. A nova onda de tecnologia facilita a disseminação de informações, 

ideias e opinião pública, e permite aos consumidores colaborarem para a 

criação de valor. [...] à medida que os consumidores vão se tornando mais 

colaborativos, culturais e espirituais, o caráter do marketing também se 

transforma. 

 

O “mundo confuso” citado por Kotler causa frustrações no cliente e isso, segundo o 

autor, também deve ser levado em conta no novo marketing. Afinal, tais circunstâncias 

interferem nas suas expectativas com relação às empresas. Chetochine (2006, p.76-85) lista 

sete tipos de frustração, os quais abordaremos resumidamente: 

 Perda de tempo: É considerada hoje o que há de mais inaceitável e não é 

tolerada pelo indivíduo. “Aliás, ele se torna intratável com quem o faz perder 

tempo ou não se preocupa em ajudá-lo a ganhar tempo” (idem, p.77). Esse 

consumidor se aborrece com a fila do supermercado; prefere levar a bagagem no 
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avião a despachá-la; zapeia os canais de televisão logo que começa a se entediar. 

Segundo o autor, essa frustração ligada ao tempo limita a vontade de compra 

global do indivíduo, além de torná-lo muito agressivo. Faz menos compras 

impulsivas e se interessa menos por promoções. 

 A relação com as normas: Para muitos, a norma é insuportável. Não só porque 

muitas vezes se mostra ineficaz, como ainda por cima não é respeitada. O poder 

do governo, das grandes organizações como bancos, companhias de seguro, com 

visões geralmente consideradas estreitas, e seu direito absoluto “vitimizam” 

muito seus infelizes clientes. Chetochine (idem, p.78) exemplifica: “É difícil 

fazer os passageiros que desembarcaram de um longo voo noturno 

compreenderem que, às 7h da manhã [...] há apenas dois funcionários da polícia 

e de imigração para verificar todos os passaportes”. 

 Relação com o outro: Neste ponto o autor parte do princípio de que hoje tudo 

pode ser considerado comunicação e que esta deve ser “afetuosa”. Todos devem 

se comunicar da maneira mais educada e civilizada possível, sob pena de ser 

alvo de injúrias e comportamentos negativos por parte do antagonista. O autor 

descreve (ibidem, p.80): “As relações comerciais, [...] com o governo e até 

mesmo [...] entre os indivíduos nunca foram tão tensas. A gentileza da caixa do 

posto de gasolina é o maior fator de fidelização que existe”. 

 A assimetria: Essa frustração do consumidor é caracterizada pela sua 

necessidade na busca do igualitarismo, no desejo de que ninguém faça mais do 

que alguém. Apenas as estrelas de cinema ou de televisão podem fugir a essa 

regra “porque são semideuses”, mas todos os demais devem fazer tudo da 

mesma maneira. “Foram necessários anos para que a Air France embarcasse 

seus passageiros em função do número do assento, portanto em um espírito 

„diferencial‟” (ibidem, p.81). Segundo Chetochine, de todas as companhias 

aéreas, ela talvez seja a única que na maioria dos casos deixa os passageiros 

embarcarem em bando, porque os funcionários não gostam de fazer o papel de 

polícia ou relutam em se tornar “agentes de dissimetria”. 

 “Tudo sempre ao alcance da mão e em abundância”: Nesta quinta frustração 

relatada pelo autor, o consumidor está convencido de que vive numa sociedade 

de abundância. Independente de sua classe social, o indivíduo deve ter direito a 
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tudo. Ele não suporta a ruptura. Assim, por exemplo, o principal motivo de 

abandono de um ponto-de-venda é a falta de estoque de produtos. 

 A inaceitável imperfeição: Essa frustração se baseia na ideia de que as coisas 

devidas não podem ser “imperfeitas”, quaisquer que sejam as razões para tal. 

Chetochine (idem, p. 83) esclarece que na sua busca pelo prazer o indivíduo 

recusa a possibilidade da incerteza, isto é, da fatalidade. Nada o frustra mais do 

que ter de admitir que a ordem natural das coisas não pode ser controlada, seja 

pelos responsáveis pelo Estado, seja pelos donos das empresas. Em uma loja, 

por exemplo, uma cliente pode ficar frustrada pela maneira como a vendedora a 

olhou, pelo fato de ter outra cliente querendo comprar o mesmo vestido e estar 

ocupando toda a arara ou ainda pelo fato de não estar mais disponível o tamanho 

ou a cor que ela deseja. O desfrute previsto pode se encontrar assim fortemente 

contrariado por uma soma de frustrações que, juntas, conduzirão a cliente a 

talvez abandonar definitivamente a vontade de comprar naquela loja. 

 A frustração da frustração: Nesta situação, o consumidor se vê na 

impossibilidade ou proibição de exprimir uma frustração ou de fazer com que 

seja reconhecida. Assim, ocorre uma outra frustração muito intensa. Segundo 

Chetochine (ibidem p.85), a maioria das greves na França, principalmente no 

setor de empresas públicas, é causada por essa sétima frustração. Frustrados por 

um problema prático, os sindicatos das empresas públicas entram em greve com 

freqüência porque o governo não ouve suas reclamações, deixando-os à própria 

sorte. Então, a greve adquire proporções que ultrapassam a razão e que, na 

verdade, estão bem distantes da frustração inicial. 

  

Com todas essas frustrações que o consumidor carrega e com fácil acesso às redes 

sociais para divulgar suas reclamações, não é à toa que as empresas precisam adotar uma 

outra postura na relação com este novo tipo de consumidor cidadão (idem, p.86): 

 

Devemos a Charles Melman por ter sido o primeiro a propor a ideia de uma 

“economia psíquica” para definir a nova era na qual entramos. A definição 

dessa nova economia visaria assim a fazer com que admitíssemos que “a 

grande filosofia moral de hoje é que cada ser humano deveria encontrar 

obrigatoriamente no seu ambiente aquilo com o que pudesse se satisfazer 

plenamente”. Em outras palavras, diante da atual vontade visceral do 

indivíduo de fruir de tudo sem demora, os atores da economia, assim como 

os da política, terão de admitir em um futuro próximo que seu único objetivo 

será fornecer a cada um a resposta, o meio que lhe trará o sentimento de 



62 

 

 

satisfação total, isto é, a melhor saúde mental possível ou ainda um cotidiano 

sem nenhuma frustração.  

 

 

A economia psíquica exige dos empreendedores que abandonem o princípio da pesquisa 

ou da criação da necessidade (para obter lucro) e o substituam pelo objetivo que visa 

considerar prioritariamente a resposta às frustrações experimentadas pelo consumidor. Hoje, 

mais do que nunca, não bastam os quatro P‟s do marketing (product, price, promotion, place). 

Nessa nova economia psíquica, é necessária uma mudança radical na compreensão, 

interpretação dos modos de fazer ou de ser do cliente (CHETOCHINE, 2006, p. 93). 

Wind et al. (2003, p.10) também observam novos desafios do marketing trazidos no 

século XXI. Segundo os autores, os profissionais de marketing nunca tiveram de pedir 

permissão para vender ou preocuparam-se em criar uma “comunidade”. Eles se concentravam 

em segmentos de clientes e, portanto, não precisavam saber o que se passava dentro da cabeça 

de cada indivíduo. Em épocas passadas, quando seus antecessores ofereciam um novo bem ou 

serviço, eles focalizaram os segmentos de mercado, não os indivíduos. Naqueles tempos, tudo 

o que os profissionais do ramo precisavam saber era se o cliente fazia parte daquele segmento 

ou não. O mercado era uma transmissão de mão única, não havia “conversações”. Com esse 

novo consumidor que surgiu com a nova economia, são necessárias novas estratégias de 

marketing. “As novas tecnologias têm mudado o modo como os clientes se comportam – o 

que eles esperam e como encaram seu relacionamento com as corporações [...]” (idem).  

Nesse contexto, a retenção de clientes é de longe mais importante do que a atração de 

novos clientes (VAVRA, apud GALINDO, 2002, p. 143). E para isso, o aspecto 

comunicacional torna-se a maior novidade nesse novo marketing.  

 

Pela primeira vez é proposto um canal ascendente de comunicação entre o 

pólo produtor/consumidor, permitindo ao consumidor manifestar-se em meio 

a uma dinâmica de comunicação que prevê um contato pré e pós-venda, 

mantendo desta forma uma interação continuada pós-venda, como parte 

muito importante do pós-marketing, segundo o autor [BERRY], tão 

necessária quanto a própria venda (GALINDO, 2002, p.145). 

 

 

 O fato é que as novas tecnologias têm mudado o modo como os clientes se comportam 

– o que eles esperam e como encaram seu relacionamento com as corporações – dentro ou 

fora do ambiente virtual. Vive-se na era do consumidor centauro – metade conectado, metade 

não (WIND at al. 2003, p.8-9). Se os clientes eram no passado passageiros de grandes navios 

segmentados em trajetórias nítidas, agora eles estão se fragmentando em mercados 
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atomizados, voltados para um único consumidor. Esses clientes estão se comunicando com a 

companhia e com outras pessoas de um modo mais livre, auto-organizado, de forma que os 

profissionais de marketing não podem controlá-los diretamente.  E isso preocupa. 

 

Sally e outros consumidores centauros [...] estão vivendo existências 

entrelaçadas. Sally divide seu carrinho de compras e coleta informações 

entre o mundo on-line e off-line [...]. Ela acompanha seu jornal na entrada de 

sua casa e compra leite no supermercado, mas também busca informações na 

Internet e envia provisões a seu filho por meio da Peapod [supermercado 

virtual]. De certo modo os métodos tradicionais e a sabedoria convencional a 

respeito do marketing continuam a ter validade. Em contrapartida, essa 

consumidora age de maneira diferente em várias situações e existem grandes 

diferenças entre as pessoas – mesmo que aparentem pertencer aos mesmos 

segmentos demográficos (WIND at al. 2003, p.8-9).  
 

 

 Na Tabela 1, a título de ilustração, estão relacionadas as “duas metades” do 

consumidor centauro. Ao mesmo tempo em que ele ainda compra seu pãozinho na padaria, 

confere as notícias no seu iPad. 

 

 

Tabela 1: Os dois mundos do consumidor centauro
9
 

 

On-line Off-line 

iPad Jornal de bairro 

Carrefour.com Carrefour 

Perfumes.com.br Shampoo Cosméticos 

Americanas on-line Lojas Americanas 

Amazon.com Recomendação de um livro por um amigo 

Buscape.com.br Comerciais na mídia impressa e eletrônica 

      

   

Segundo Trindade (2010, informação verbal), diretor da agência digital iThink, cuja 

carteira de clientes inclui empresas como Telefônica, Vivo, Nestlé, Microsoft entre outras, o 

mundo real e o mundo digital é um só – e interferem-se mutuamente. “Tem hora que esse cara 

é um avatar, tem horas que você só vê uma fotinha dele no Facebook, tem horas que ele está 

na sua loja, mas é a mesma pessoa. Ele pode ter personas diferentes, é fato”. 

                                                             
9 Livre adaptação para o mercado brasileiro, baseado em WIND at al. (2003, p.9). 
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Ele cita seu próprio exemplo, que possui três personas diferentes no Twitter: um 

corporativo, um sobre música e um só para falar de futebol porque, segundo Trindade, não é 

apropriado falar mal de times adversários no perfil corporativo. Afinal, ele será visto como o 

dono da iThink criticando um time rival e não um torcedor como um outro qualquer. “São 

maneiras de começar a entender como é que a gente trabalha com esse mundo novo”  

(TRINDADE, 2010, informação verbal). 

Para ele, social media é o nosso comportamento refletido em plataformas digitais: “A 

tecnologia não trouxe a mudança, a tecnologia acelerou a mudança. Rede social é a praça, a 

praça é a rede social”.  

Ele lembra que quando trocou de carro, há três anos, consultou seus amigos sobre o que 

eles achavam sobre aquela marca, e não o vendedor da concessionária. “Redes sociais é algo 

absolutamente onipresente. Social media é o nosso comportamento sendo refletido em 

plataformas digitais” (idem).  

Trindade (ibidem) afirma inclusive que a própria Amazon é uma rede social:  

 

Alguém acha que o site da Amazon não é uma rede social? Agora, é uma 

rede social do que? Não é pra ser amigo de quem comprou um MacBook 

Pro, é para comentar que a bateria do MacBook Pro não dura nove horas, 

dura 2 horas, apesar da empresa falar que dura nove horas. Isso é ou não é 

rede social? O que importa é que o consumidor está lá tecendo um 

comentário. O que está acontecendo cada vez mais é esse fenômeno. O site 

[das empresas] tem que ter um componente social, ponto. Porque as pessoas 

vão falar, vão comentar, vão discutir, e você precisa saber o que está sendo 

discutido.     

 

2. A transparência como uma nova exigência de mercado 

As mídias sociais que deram voz ao consumidor comum proporcionaram uma revolução 

silenciosa no mercado. A transparência na comunicação corporativa assumiu um novo 

sentido. Não basta mais a imagem que muitos comunicadores se empenhavam em criar da 

empresa – seja por meio de releases, campanhas publicitárias ou house organs – em outras 

palavras, a tradicional informação top-down costumeiramente verificada. Transparência agora 

assumiu uma nova conotação: está muito mais ligada à interatividade com o consumidor e até 

com a admissão das próprias falhas da empresa.  

Isso ocorre porque, além dos citzen marketers, os próprios funcionários podem divulgar 

informações negativas sobre a organização. Até anonimamente, contando com o sigilo da 



65 

 

 

Internet e com a credibilidade de alguém que vivencia o dia-a-dia da companhia. Afirma 

Bueno (2007, p. 32): 

 

[...] os funcionários são efetivamente “formadores e multiplicadores de 

imagem” e, no contato com os públicos de interesse das organizações ou no 

convívio com a comunidade, podem, se identificados com eles, contribuir 

para melhorar a sua reputação. Funcionários descontentes e mal informados 

geram prejuízos imensos às organizações porque podem expressar, com mais 

autenticidade do que outros públicos, os valores positivos ou negativos da 

cultura organizacional. Fica fácil acreditar no que eles dizem porque, afinal 

de contas, eles estão vivendo lá dentro. [...] Se elas [as opiniões] são 

contrárias às organizações, a leitura que se fará delas certamente não será 

positiva.  

 

 

Agora, com a possibilidade de se divulgar para o mundo os benefícios e as mazelas das 

empresas, o risco para imagem das corporações aumentou consideravelmente. Esse 

consumidor cidadão e esse funcionário que podem divulgar informações negativas sobre a 

corporação merecem uma comunicação diferenciada. De nada adianta apenas a publicidade 

tradicional, interna ou externa, como a base de campanhas massificadas das empresas.  

 

[...] A eficiência de produzir-se em massa provinha das economias de escala 

geradas com a produção; por outro lado, as eficiências de comunicar em 

massa decorriam da capacidade de enviar-se uma única mensagem a todos os 

consumidores simultaneamente. Essa balela já não tem mais relevância. A 

produção mudou do “tamanho-único-para-todos” para o “como-quer-que-

montemos-seu-carro?”. A customização e a personalização já não são 

acessórias, mas obrigatórias, desde o carro que você dirige até a calça que 

usa e os sapatos em seus pés. Já não estamos vivendo uma revolução 

industrial; estamos vivendo uma revolução de outra espécie (JAFFE, 2008, 

p. 27) 

 

Transparência, pessoalidade e interatividade são as palavras-chave para as empresas do 

século XXI. Afinal, a chamada “Geração Y” possui um outro entendimento do que seja 

transparência. Brogan e Smith (2009, p. 9) explicam que essas pessoas, os “nativos digitais”, 

partem do pressuposto de que tudo o que eles fizerem será eventualmente conhecido na 

Internet. Percebendo que não podem esconder nada, eles nem tentam. Em vez disso, 

aproveitam a forma como a Web nos conecta para fazer com que a transparência  transforme-

se em trunfo para os negócios. 

 

Aqueles que são ativos na web agora percebem que eles precisam abraçar 

essa nova transparência, que todas as coisas serão eventualmente conhecidas. 
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As empresas não podem mais se esconder atrás do verniz de uma brilhante 

campanha, porque os consumidores estão a um Google longe da verdade. 

Mais adiante eles se juntarão a grupos ativistas para ficarem informados 

sobre novas práticas, de modo que eles fiquem um passo à frente das pessoas 

que queiram lucrar em cima deles. As empresas precisam saber que elas 

estão tão nuas na web quanto os indivíduos estão (BROGAN; SMITH, 2009, 

p. 11).
10

 

  

Trindade (2010, informação verbal) resume: 

  

Caiu a máscara de produto ruim. Se você não entrega o que você promete, 

sai do mercado, esquece, vai fazer outra coisa. Pega todo o bugdget do 

marketing e investe no produto, [...] no serviço, [...] no processo. Porque é 

isso o que está mais acontecendo hoje.  

 

 

 Trindade exemplifica com o case ocorrido há dois anos com a Dafra Motors. Segundo 

ele, a empresa começou a veicular na TV e no YouTube uma propaganda onde o ator Wagner 

Moura elogiava o produto, destacando sua popularidade e preço acessível. “Era algo do tipo 

„você, motoboy, pode ter agora sua moto para trabalhar‟”, etc. Só que a Dafra não entregava o 

que prometia. Relata Trindade (idem): 

 

 
O que acontecia com a moto do coitado do motoboy que pagava em 60 vezes 

400 reais se ele ganhava 600? [Digamos que] quebrou o pistão: “Ah, não 

tem peça, tem que esperar dois meses para chegar”.  “Mas como assim? Eu 

uso pra trabalhar, não pra me divertir. E mesmo que eu usasse para me 

divertir, eu mereço, eu paguei por isso!”.  

O que aconteceu? O cara pegou exatamente mesmo filme do Wagner Moura, 

colocou uma nova locução por cima e basicamente falava que a Dafra era 

uma m..., e depois postou no YouTube. O mais legal nesse case [é que] 

existia a propaganda na TV, mas ela foi vista menos da metade de vezes do 

que a versão “remix” ficou no YouTube durante uma semana. 

O que a Dafra faz? Ao invés de contratar um cara de logística para resolver o 

problema [da falta de peças], ele colocou um detetive pra descobrir quem foi 

o moleque que colocou o vídeo no YouTube! Isso não é brincadeira! 

 Segunda coisa que a empresa fez foi produzir um comercial de oportunidade 

para aparecer na mídia: “Dafra Motors – agora a quarta maior montadora de 

motos no Brasil”. Tem cinco. O cara não tinha o que falar, não tinha assunto, 

o produto dele é ruim. A gente sabe que depois desse problema ele está 

tentando melhorar, mas foi severamente criticado e suas vendas caíram. Por 

                                                             
10 Tradução livre para: “Those Who are active on the Web now realize that they need to embrace this new 

transparency, that all things will now eventually be known. Companies can no longer hide behind a veneer of a 

shiny branding campaign, because customers are one Google search away from the truth. Further, they join 

activist groups to stay informed about new practices, so they are often one step ahead of the people trying to 

profit from them. Companies must acknowledge that they are as naked on the Web as individuals are. 
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que? Porque ele não entrega o que promete. O fundamental de tudo é 

entregar o que promete. Depois, não adianta fazer mais nada. Não adianta eu 

chegar na TV e falar que meu produto é demais, porque se o consumidor na 

ponta não achar que meu produto é demais ele vai falar pra todo mundo. 

 

  

Além de “entregar o que promete”, com a expansão e colaboração das redes sociais, as 

marcas precisam estabelecer confiança e construir relacionamentos com seus públicos de 

interesse. Na era da transparência, mais do que nunca as pessoas fazem negócios com quem 

confiam e respeitam. Assim, a recomendação é que as empresas mostrem seu “lado humano” 

participando das redes frequentadas pelos seus stakholders (SOILS; BREAKENRIDGE, 

2009, p. 39). Afinal, numa situação de crise, a organização poderá facilmente explicar suas 

razões e se retratar com seus consumidores, ao invés de “tampar o sol com a peneira”. 

Holtz e Havens (2009, p.1) compartilham da mesma ideia: “A transparência é um 

conceito que tem sido essencial para o mundo dos negócios, com os públicos de interesse 

esperando cada vez mais autenticidade das empresas com quem têm relações
11

”.  

Rifkin (2001, p.80) resume a mudança de relacionamento empresa-cliente ocorrida nas 

últimas décadas. Citando Davis e Meyer, o autor esclarece que na antiga economia o objetivo 

principal era estimular as compras freqüentes, como uma cadeia de transações distintas. Na 

nova economia, entretanto, a meta de toda empresa é “estabelecer relações permanentes entre 

ela e seus clientes”. Rifkin também se remete a Peppers e Rogers (idem) para ratificar os 

novos ditames do mercado: “não importa o quanto uma empresa seja inovadora e criativa, o 

único software que vale realmente a pena ter é o das relações com o cliente”.  

Nesse contexto, a empresa “humaniza-se” e, da mesma forma que um indivíduo, dela 

são exigidas autencidade e transparência para a construção desse relacionamento. Para muitas 

companhias, tal postura pode representar um risco para seus negócios, pois há, de fato, vários 

assuntos estratégicos que devem ser mantidos em sigilo. Por este motivo, é necessário se 

esclarecer o que seria a transparência corporativa. 

 

2.1. O conceito de transparência em questão  

 

Holtz e Havens (2009, p.22) enumeram algumas características das empresas 

consideradas transparentes: 

                                                             
11 Tradução livre para: “Transparency is a concept that has been thrust onto the business world as stakeholders 

increasingly expect authenticity from the business with which they have relationships”. 
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 Seus líderes: Os líderes de empresas transparentes são acessíveis e 

simples quando estão conversando com membros dos seus públicos-alvo. 

 Seus empregados: Empregados de empresas transparentes são 

acessíveis para reforçar a opinião pública da companhia e ajudar as pessoas 

quando necessário.  

 Seus valores: Comportamento ético, tratamento justo e outros valores 

são largamente difundidos em empresas transparentes. 

 Sua cultura: Como uma empresa faz as coisas é mais importante hoje 

do que o que ela faz. A forma que as coisas são feitas não é um segredo para 

empresas transparentes. 

 Os resultados de seus negócios, bons e ruins: Sucessos, fracassos, 

problemas e vitórias, tudo é comunicado por empresas transparentes. 

 Sua estratégia de negócio: De particular importância a comunidade de 

investidores mas também alvo de interesse de vários outros públicos, a 

estratégia de uma empresa é a base para decisões de investimento. 

Desalinhamento entre a estratégia empresarial e as expectativas dos 

investidores é quase sempre um desastre
12

. 

 

Os autores ponderam, no entanto, que nada dessa lista deve ser extremado. Por 

exemplo, os líderes devem ser acessíveis, mas há negociações sensíveis que precisam ser 

realizadas a portas fechadas. Revelar problemas que afetarão ao consumidor é estratégico, 

mas desvelar cada tentativa fracassada de um cientista da área de P&D
13

 durante o 

desenvolvimento de um produto é sobrecarregar os consumidores com pormenores 

desnecessários. 

Para Holtz e Havens (2009, p.2), a transparência é um termo recorrente nos negócios hoje em 

dia, e se a empresa escolhe adotar alguma ferramenta ou metodologia que pode lhe trazer uma 

autenticidade maior, é necessário se pensar a transparência como um elemento estratégico.  Tia Carr 

Williams, CEO da EveryMedia e chefe de desenvolvimento concorda: 

 

Nós estamos no começo de uma revolução da transparência, e a tecnologia 

da informação pode ser a força mais poderosa para a transparência na 

atualidade. Considerando que na mídia dominante havia diálogos de mão 

única, a Internet multidirecional é o oposto. Ninguém controla seu conteúdo, 

exceto seus usuários. [...] Transparência é também uma força que as 

empresas podem adotar ativamente, usando a sinceridade para construir 

confiança. Transparência é uma nova forma de poder e está se tornando o 

principal sucesso nos negócios
14

 (idem). 

                                                             
12 Tradução nossa 

13 Pesquisa e Desenvolvimento 

14 Tradução livre 
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Wilson Bueno (2009, p.296) afirma inclusive que a transparência empresarial também é 

pré-requisito para a boa governança corporativa: 

[...] uma boa governança corporativa passa, obrigatoriamente, por ações e 

estratégias comunicacionais competentes, que primam (ou deveriam primar) 

pela transparência, pelo relacionamento saudável com os „stakeholders‟, pela 

circulação de informações qualificadas e por aí vai. 

 

A questão da honestidade também é endossada por Goleman (2010, p. 76) que a leva até 

as últimas consequências. Para ele, as empresas devem informar tudo aos seus públicos. 

Companhias, por exemplo, que fabricam produtos “verdes” não estão sendo realmente 

honestas com seus consumidores:  

 

Isso é uma miragem. Todos os produtos causam impactos ao meio ambiente 

e à saúde ao longo de seu ciclo de vida. Melhorar uma parte deste processo e 

ignorar todo o resto não é correto. Precisamos de uma transparência 

completa para fazermos avaliações significativas das virtudes ecológicas de 

um produto em relação aos seus concorrentes (idem). 

 

 

Goleman propõe que todos os produtos tivessem sua espécie de “DNA” exposto para o 

consumidor. De posse dessas informações, seria possível fazer escolhas mais conscientes 

(ibidem). 

Na nova economia, a transparência não é uma opção: é uma exigência de mercado. É 

inútil tentar esconder más notícias porque alguém vai divulgá-las. Da mesma forma, é 

igualmente estéril construir paredes para esconder práticas de negócio questionáveis, porque 

mais cedo ou mais tarde elas serão reveladas. É do próprio interesse da empresa agir 

eticamente e conversar com seus públicos sinceramente (HOLTZ E HAVENS, 2009, p.23). 

 Jonathan Schwartz, presidente e CEO da Sun Microsystems resume a ideia: “Ninguém 

espera que sejamos perfeitos, eles esperam muito que sejamos genuínos” (SCHWARTZ, apud  

HOLTZ E HAVENS, idem). 

Mas muitas empresas ainda temem que a transparência traga prejuízos à sua imagem 

institucional e insistem em não abrir canais de diálogo. Andrea Duninghan
15

, diretora da 

                                                             
15 DUNINGHAN, Andrea. O processo de instalação de uma sociedade em rede – uma visão prática sobre o 

mundo corporativo In: O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NAS EMPRESAS. 2010, Rio de Janeiro. 
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agência digital Idigo, especializada em planejamento estratégico e elaboração de políticas 

para as redes sociais, comenta sobre o receio das instituições: 

 

Todo mundo sabe que a transparência e a autenticidade trazem grandes 

ganhos para a organização, mas é claro que traz riscos também. [Mas] não 

tem cercadinho. Então o usuário pode entrar nas redes sociais, falar mal da 

sua marca no seu Facebook, e não dá para apagar. Não dá para montar um 

blog como o da Fox, onde toda vez que a pessoa vai falar mal, apagam o 

comentário! Também não dá para entrar em rede social como o Blog do 

Planalto fez, não permitindo nenhum comentário, porque aí chegou alguém 

no dia seguinte, clonou o blog e abriu para comentários dos internautas... 

Então, uma vez lá, vc sabe que estará exposto a críticas e tem que estar 

preparado pra isso (2010, informação verbal).  

 

 

Segundo Duninghan,  é muito comum a agência apresentar um projeto para o YouTube, 

por exemplo, e o cliente não permitir comentários nos vídeos. Para ela, essa é uma postura 

totalmente equivocada:  

 
Como é que você vai para uma rede social e corta os comentários? Assim, 

antes de entrar no social media, tem que entender bem, fazer uma política 

[de comunicação digital], conhecer os riscos, saber quem vai responder pelo 

quê, se está realmente disposto a se expor e a lidar com isso.  

 

 

Ela lembra que antes das redes sociais, as empresas só mostravam o que lhes 

interessava. Hoje isso é considerado uma falta de bom senso, pois essas informações se 

espalham: 

 
Não tem mais aquela coisa: “eu sou o executivo que estou falando com o 

jornalista, aí eu faço media trainning e eu sei que pra ele eu não posso falar 

mais tanta coisa porque ele é jornalista 24 horas”. Isso acontece agora no 

nosso dia-a-dia. Eu posso estar conversando com alguém que pode ter 10 mil 

seguidores no Twitter e aí contei uma coisa que não era pra ter contado, a 

informação se espalha e agora? Então hoje todo mundo tem voz, todo mundo 

é notícia, e isso muda muito esse processo, requer um novo tipo de atuação, 

ser apenas um bom comunicador também não basta. É necessário saber lidar 

com todos esses ambientes, falar direto com a sociedade. Não é fácil, mas 

precisa se ter um modelo mental aberto, ter relações mais próximas com 

cliente, consumidores, e se o líder não tiver essa mentalidade, pode ficar 

certo que vai furar a sua estratégia digital. Porque vai começar a aparecer de 

quem é a culpa e não vai ter jeito. 

 

Assim, para Holtz e Havens (2009, p.3, 23-24) é necessário ressaltar que o sucesso da 

transparência advém quando ela está em harmonia com a cultura da empresa, e não como 

sendo apenas um programa designado para ser exercido por uns poucos. “É como uma luz que 

brilha numa organização onde as pessoas trabalham duro, mas acreditam no que fazem”. 
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Ainda que a diafaneidade não venha facilmente, ela deve ser abraçada por toda empresa. Ao 

mesmo tempo, é importante saber o que não pode ser compartilhado por questões estratégicas.  

Distinguir o que se pode ou não ser revelado é um julgamento subjetivo e difícil. Para 

Julian Assange, fundador do WikiLeaks
16

 – site que revelou documentos da diplomacia 

americana, entre outros – o conceito de transparência assemelha-se ao de Goleman: tudo deve 

vir à tona.  

Se a definição de transparência não é uma unanimidade, a mudança no papel dos 

relações públicas e do atendimento ao cliente se faz uníssona entre os autores. 

 

3. O novo papel dos relações públicas e do atendimento ao cliente 

Para Soils e Breakenridge (2009, p.39), uma das mudanças trazidas com a Web 2.0 

(caracterizada, sobretudo, pela sua interatividade) é a fusão das relações públicas com a 

expertise do marketing, o entusiasmo da marca e do produto e a empatia do consumidor. As 

redes sociais oferecem ferramentas aos comunicadores para interagirem diretamente com os 

clientes e formadores de opinião, de uma forma aberta e honesta. 

 

As Relações Públicas 2.0 são uma filosofia e uma prática para melhorar a 

qualidade do trabalho, mudar o jogo e participar de um modo mais 

informado e inteligente. [...] nós prevemos a fusão da inteligência de 

analistas de marketing, com especialistas de marketing de Web, a 

credibilidade de formadores de opinião e a convicção e o poder dos 

evangelistas apaixonados. Isso permanece como meta do RP
17

. (SOILS; 

BREAKENRIDGE, 2009, p. 40) 

 

                                                             
16

 WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia que publica, em seu site, 

posts de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas, 

sobre assuntos sensíveis. O site foi lançado em dezembro de 2006 e, em meados de novembro de 2007, já 

continha 1,2 milhão de documentos. Seu diretor é o australiano Julian Assange, jornalista e ciberativista. Entre 

os fatos de maior repercussão publicados pelo site foi um vídeo mostrando um helicóptero dos EUA, durante a 

ocupação do Iraque, matando pelo menos 12 pessoas – entre elas dois jornalistas da Reuters. Outra postagem 

polêmica é a cópia de um manual de instruções para tratamento de prisioneiros na prisão militar norte-

americana de Guantánamo (WIKIPEDIA, 2010, on-line). 

 

17 Tradução livre 
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Segundo os autores, a função dos relações-públicas precisa ser reinventada porque 

perdeu a credibilidade. Devido aos maus profissionais, o editor da revista Wired, Chris 

Anderson, também autor do livro “A cauda longa” chegou a postar no seu blog: “Desculpe-

me pessoal de relações-públicas, mas vocês estão bloqueados”. Ele alegou que recebe 300 e-

mails por dia de maus divulgadores, que muitas vezes sequer sabem seu nome. Outros enviam 

releases sobre assuntos que não têm nada a ver com o que ele escreve. E termina o post 

dizendo que só quer receber dois tipos de e-mail: das pessoas que ele conhece e daqueles que 

se deram ao trabalho de descobrir no que Anderson está interessado e enviaram uma nota a 

respeito. Diz ele: “Eu adoro esses e-mails; na verdade, é por esse motivo que meu endereço de 

e-mail é divulgado” (SOILS; BREAKENRIDGE, 2009, p. 41). 

Para os autores, tal postura é reflexo do estigma do jornalista perante certos 

profissionais de comunicação corporativa, que tratam a imprensa como números, e não como 

pessoas. A solução seria um tratamento pessoal, personalizado (SOILS; BREAKENRIDGE, 

2009, p. 43). “[...] nós realmente precisamos adotar e vivenciar os mantras que nós ouvimos 

„menos é mais‟ e „qualidade versus quantidade‟ o tempo todo” (idem). E por meio das redes 

sociais, é possível ter um canal que permite o contato direto com as pessoas. Os autores 

ressaltam, no entanto, a necessidade de uma abordagem adequada em cada rede social:  

 

[...]Twitter, Utterz, Digg, Wordpress, Blogger, Jaiku, Facebook, Yelp, 

FriendFeed e Bebo são apenas ferramentas e comunidades nas quais pessoas 

dividem, aprendem e comunicam. O tipo de abordagem que você vai 

apresentar nelas é que vai diferenciá-lo. [...] formadores de opinião – se eles 

são jornalistas tradicionais, blogueiros ou entusiastas – todos procuram 

informações em formatos específicos através de métodos de contatos de sua 

preferência
18

 (SOILS; BREAKENRIDGE, 2009, p. 46). 

 

 Scott (2009, p. 24-26) acredita que na função de relações-públicas há o que ele chama 

de “novas regras”, que compreenderiam em utilizar as mídias sociais para as empresas se 

comunicarem diretamente com seus públicos de interesse. Ele acredita que não há muita 

diferença entre o que a Amazon, iTunes, NetFlix
19

 fazem para conquistar clientes e a mala-

direta enviada por uma empresa de concreto. Para o autor, não há distinção entre o release 

que um fabricante de bicicletas insere no seu site e uma notícia publicada numa revista 

especializada na Web: 

                                                             
18 Tradução nossa 

19 Locadora de filmes on-line. 
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Quando um comprador está pesquisando um tipo de produto usando um 

mecanismo de busca on-line, não importa se o primeiro link é do site do 

fabricante,  de um release enviado pela empresa,  um artigo de revista ou um 

post num blog. Não importa. [...] agora há apenas uma regra geral: As Novas 

Regras do Marketing e das Relações Públicas.  

Com os blogs, nós comunicamos diretamente com nossa audiência, 

ultrapassando o filtro da mídia completamente. Nós temos o poder de criar 

nossa própria marca de mídia no nicho da nossa escolha. [...] Para ter 

sucesso na cauda longa do marketing e das RP, nós precisamos adotar 

diferentes critérios de sucesso. [...] todo mundo diz, “se eu puder só 

conseguir a Oprah, serei um sucesso”. Claro, eu gostaria de estar também na 

Oprah. Mas ao invés de focar incontáveis (e provavelmente infrutíferas) 

horas em uma potencial aparição sensacional na TV, não seria uma 

estratégia melhor ter muitas pessoas resenhando seu livro em pequenas 

publicações que atingem audiências específicas que compram esses tipos de 

livros?
20

  

 

Li e Bernoff (2009, p.15) dão um exemplo de como algumas empresas podem utilizar a 

comunicação direta com o cliente para reverter situações desfavoráveis para a organização. 

Eles citam o caso da GM, que ao final de 2004 estava com suas ações em queda. Além disso, 

os clientes não estavam recebendo bem as novas linhas de produto, nem os críticos do setor 

automobilístico, que costumam dizer o que é novidade na indústria automotiva. Bob Lutz, na 

época vice-presidente de desenvolvimento de produtos da companhia, precisava encontrar 

uma maneira de falar diretamente com as pessoas que ainda estavam abertas a ouvir a 

mensagem da GM.  

Com a aproximação da feira do automóvel, em janeiro de 2005, ele decidiu que não era 

velho demais (na época tinha aproximadamente 70 anos) – nem a GM era tão conservadora – 

para tentar algo novo. Lutz começou a escrever um blog chamado FastLane 

(fastlane.gmblogs.com). A GM agiu rápido: demorou apenas três semanas para aprovar tal 

projeto, que em condições normais levaria muito mais tempo. 

Os primeiros posts foram um pouco artificiais – nada parecido com os outros 

blogueiros. Mesmo assim, o primeiro post de Lutz recebeu 121 comentários dos leitores. As 

pessoas queriam saber o que a GM tinha a dizer. Havia pessoas que criticavam, outras que 

elogiavam. Semanas depois, Lutz escrevia posts com títulos “Quick Missive from The Show 

Floor” e “Best in Class? Taste for Yourself”. Segundo Li e Bernoff (idem), Lutz “nasceu para 

blogar. Ele só precisava da tecnologia para alcançar seu desejo inato de se comunicar” (idem, 

p. 16).  

 

                                                             
20 Tradução nossa 
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Na análise dos autores: 

 

O FastLane não revolucionou a GM. Ele não mudou a dinâmica competitiva 

com as montadoras japonesas nem transformou o canal de distribuição 

problemático das montadoras em carneirinhos. O que ele fez foi revolucionar 

a maneira como a GM se comunica. A GM não precisa mais preocupar-se 

com a possibilidade de as revistas de carros e os comerciais caros de 

televisão serem a única maneira de se comunicar com clientes, 

concessionárias, funcionários e investidores – ela tem seu canal direto.[...] 

Agora a GM pode reagir a notícias, críticas e mesmo recalls sem parecer 

mesquinha. Ela pode lançar ideias sobre novas ideias de automóveis e ver 

qual é a reação do público. E o que é melhor: cada post recebe centenas de 

comentários, o que gera novas ideias para a empresa. Esse é o pensamento 

groundswell em ação (ibidem).  

 

 

O que Lutz fez, ainda que intuitivamente, foi ouvir os consumidores e interagir com 

eles. Longhi Carvalho, coordenadora de redes sociais da Age Isobar, afirma que o primeiro 

passo para um bom atendimento virtual é ouvir. “A opinião do consumidor está em todos os 

lugares. Ignorá-la não é apenas um erro de relacionamento, é um erro estratégico”. 

(CARVALHO apud BOTTONI, 2010, p.47).   

Para Carvalho, hoje em dia estão disponíveis várias formas de acompanhamento das 

redes sociais. Para ouvir o que o consumidor diz, por exemplo, a marca pode monitorar o 

social media e se antecipar para resolver alguns problemas antes que eles tomem grandes 

proporções. Também é possível ficar atento à necessidade do cliente quando ele entra em 

contato com a marca e tentar, de fato, resolver seu problema (idem). 

Segundo Sylvio Lindenberg, diretor de operações da Lattitud, uma das agências digitais 

do grupo Havas no Brasil, outro fator essencial para realizar um bom trabalho de atendimento 

2.0 é o de escolher adequadamente os canais de relacionamento que serão oferecidos aos 

consumidores. Se a empresa se propõe a abrir várias formas de atendimento, cada uma delas 

(e-mail, chat, redes sociais) deve ser eficiente e responder às solicitações que chegam de 

forma ágil e eficaz (LINDENBERG apud BOTTONI, 2010, p. 47). 

Cristiane Paixão, gerente de customer care da Fiat, também acredita que a agilidade é 

fundamental para um bom atendimento. Não só rapidez, mas a empresa precisa ter também 

transparência, interesse genuíno pela necessidade do cliente e agir de forma proativa. Carlos 

Barbieri, diretor de mídia da QG Propaganda, concorda. Para ele, as pessoas esperam 

respostas rápidas – esta é uma tendência irreversível e as empresas têm que se adaptar. 
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 [deve-se] aproveitar as ferramentas digitais para entender seus 

consumidores – e não apenas para atendê-los. “Aproveitando para trocar 

ideias, ouvir experiências e conhecer mais sobre o que pensa seu cliente, as 

empresas podem ganhar muito. Elas precisam entender que esta é uma 

ferramenta não só de „atendimento‟ mas de absoluta proximidade e 

intimidade com seus consumidores (BARBERI apud  BOTTONI, 2010, 

p.50). 

 

 

 Com essa nova realidade, constata-se uma verdadeira convergência do marketing e de 

relações públicas na Internet. No mundo off-line, marketing e RP são departamentos 

separados, formados por diferentes pessoas, com habilidades diversas, mas isso não deve ser 

levado à Web.  

 

3.1. Controles ou agentes de confiança? 

 

Na Internet, um ambiente democrático por excelência, a liberdade de expressão é regra. 

Sendo assim, muitas empresas temem não ter controle sobre o que é dito sobre elas. O 

problema é que as corporações “se esquecem” de que as redes sociais nada mais são do que os 

comentários que sempre existiram off-line, só que agora numa plataforma digital. “De uma 

maneira geral as empresas estão muito assustadas, têm muitas barreiras, ainda há a questão 

jurídica e a segurança é também um grande entrave”, afirma Andrea Duninghan (2010, 

informação verbal) :  

 

[...] a tecnologia [atua] como facilitadora nesse processo. Quando levamos 

algum projeto para muitas empresas, elas se recusam logo a entrar nas redes 

sociais alegando que é muita exposição e não querem falar. E o que a gente 

argumenta é que elas já estão lá, não tem mais essa escolha de “vou ou não 

entrar”. As pessoas já estão falando das suas marcas, se você fizer uma busca 

no Twitter search ou no Google, certamente encontrará pessoas falando da 

sua marca.  Se você não monitorar, pode perder a oportunidade de minimizar 

um buzz negativo ou até mesmo de capitalizar uma situação que pode estar 

acontecendo e te favorecer. Então as empresas cada vez mais estão sendo 

forçadas a entrar nesse jogo.  

 

Para Li e Bernoff (2009, p.114), existem alguns critérios que as organizações precisam 

observar antes de falar com seus consumidores através das redes sociais.  

 

a) Usar o perfil tecnográfico social para verificar se seus consumidores estão em 

redes sociais. Se pelo menos 50% dos clientes participarem do social media, faz 

sentido fazer marketing nesse ambiente. No entanto, se o público-alvo da 
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organização estiver na faixa etária entre 13 e 23 anos, a marca deve engajar-se em 

redes sociais porque seus consumidores já estão lá. As empresas com uma base de 

clientes entre 24 e 35 anos também tendem a ser bem-sucedidas nessa estratégia. 

Enquanto redes como o Facebook se comunicam para envolver outras pessoas, 

outras marcas podem começar a perseguir essa estratégia também. 

b) Vá em frente se as pessoas amam sua marca. Grifes como Victoria‟s Secret, Adidas, 

Jeep, Target e Apple têm seguidores leais, dispostos a serem seus amigos. Outras, 

como a Sears, sem fãs ávidos, precisam pensar e trabalhar um pouco mais. 

c) Veja o que já existe no mundo. Marcas populares inevitavelmente se espalham 

através de páginas e redes de amizade muito antes de a empresa se envolver. A 

existência de grupos assim não deveria desestimular as organizações, pois fazer 

amigos com eles o ajudará a criar seu próprio grupo. 

d) Crie uma presença que estimule a interação. Seus fãs no MySpace ou Facebook 

querem conectar-se com você. Como viabilizar isso? Como serão suas respostas? E 

que elementos interativos – papel de parede, crachá, widgets
21

 – você fornecerá para 

que as pessoas possam disseminar sua marca e suas mensagens? É necessário contar 

com indivíduos responsáveis pela programação da página e para responder aos 

comentários, como se fossem parte do seu site. 

 

 Uma outra forma que as empresas estão utilizando para criar relacionamentos com os 

consumidores são os chamados “agentes de confiança”. Seriam pessoas que “humanizariam” 

as relações com clientes – reais e potenciais – por meio da Internet, sem o objetivo exclusivo 

de atingir metas de vendas ou fazer propaganda. Esses agentes de confiança estão, de fato, 

interessados nas pessoas (potenciais clientes, empregados, colegas, etc) e perceberam que 

nessa Web 2.0, onde a interatividade predomina, ao mesmo tempo que melhora sensivelmente 

a reciprocidade comunicativa, oferece oportunidades de negócios para todo mundo 

(BROGAN; SMITH, 2009, p. 15). Os autores exemplificam: 

 

Apesar do nível geral de desconfiança do público ser alto o tempo todo, há 

indivíduos e empresas que usam a Internet com sucesso para estabelecer 

níveis de confiança nas comunidades onde eles atuam. No setor de 

                                                             
21  Widgets são pequenos aplicativos que flutuam pela área de trabalho e fornecem funcionalidade específicas 

ao utilizador (previsão do tempo, cotação de moedas, relógio, etc.) (WIKIPEDIA, 2010, on-line) 
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tecnologia, uma pessoa como Robert Scoble
22

 [na época, da Microsoft] 

aparece como alguém que, através da forma pela qual ele se comunica sobre 

sua antiga empresa [...] desenvolveu um forte nível de confiança na sua 

comunidade on-line
23

 (BROGAN; SMITH, 2009, p. 9). 

 

 

Outro exemplo citado pelos autores é do diretor de gestão de design do Grupo BT 

(empresa inglesa de banda larga), JP Rangaswami. Seu blog, “Confused of Calcutta”, é 

geralmente sobre cricket, música, comida e muitas coisas não relacionadas à maioria das 

empresas de telecomunicações. Mas, devido a suas histórias e ao tom conversacional, “nós 

acreditamos em Rangaswami e temos uma opinião positiva sobre a BT”
24

 (idem). 

Em um ambiente comunicacional com déficit de confiança, a tendência é o 

aparecimento de grupos baseados em interesses em comum. E quem está de fora desse círculo 

de amigos já desperta desconfiança. Dessa forma, os agentes de confiança são internautas que 

têm pleno domínio das novas ferramentas da Web, educados mais pelas suas próprias 

experiências pessoais do que profissionais no ambiente virtual. Eles são fluentes na linguagem 

tecnológica on-line e não tem medo de experimentar novidades em aplicativos e dispositivos. 

Eles fazem recomendações em sites sociais de bookmarking como o Delicius.com, por 

exemplo, bem mais do que qualquer outro usuário. Eles se conectam com mais pessoas do 

que qualquer outro e eles sabem como deixar uma boa impressão. Da forma como é feita, 

esses agentes de confiança constroem relacionamentos honestos e saudáveis. E mais: usam as 

ferramentas da Web para espalhar sua influência de forma mais rápida, mais esperta e 

profunda, além de possuir maior interesse das pessoas também
25

 (BROGAN; SMITH, 2009, 

p. 15). 

 

 

 

 

                                                             
22 Ex-funcionário da Microsoft, onde trabalhava como “evangelista de tecnologia”, ficou conhecido pelo seu 

blog, Scobleizer nessa época. Atualmente trabalha na agência digital Rackspace, que patrocina o blog “Building 

43”. É também co-autor do livro “Naked Conversations: How Blogs are Changing the Way Businesses Talk with 

Customers”. 

23 Tradução livre. 

24 Tradução nossa. 

25 Tradução livre 
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3.2. Funcionalidades que favorecem a formação de comunidades de empresas  

 

 Considerando as motivações dos consumidores cidadãos na nova economia, é possível 

indicar características técnicas que favorecem a formação de comunidades a partir de 

ambientes colaborativos. Por exemplo, a capacidade de medir a reputação de usuários 

influencia a atuação daqueles interessados em receber ajuda no futuro (reciprocidade) e 

também dos que esperam receber reconhecimento por suas ações (prestígio). Alguns dos itens 

que servem para registrar a reputação dos usuários são: 

 

 Identidade: Para que a pessoa tenha uma reputação, ela precisa ser identificada. 

Existem ferramentas que oferecem aos usuários a possibilidade de registrar 

seus nomes ou apelidos, com a confirmação através de um e-mail ativo, como 

forma de impedir que uma pessoa seja confundida com outra; 

 Karma
26

: Serve para medir o comprometimento do usuário em termos de seu 

tempo de acesso e volume de participação; 

 Arquivo: É positivo também que a ferramenta ofereça um arquivo com busca 

para os participantes terem elementos para avaliar a contribuição de 

determinados usuários quando eles solicitam ajuda. 

 Comentários: Esse recurso permite que outros membros da comunidade 

interajam entre si avaliando e respondendo às contribuições postadas. 

 Perfil: Muitas comunidades permitem que o usuário crie seu perfil e 

compartilhe nesse espaço informações relacionadas a seus interesses sociais, 

profissionais e educativos.  

 Participação simplificada: Contribuir e acessar a informação dentro da 

comunidade deve ser algo fácil e intuitivo. 

 Registro de aproveitamento: Para aqueles que se motivam em participar por 

sentir que seu trabalho faz diferença, tal ferramenta pode dispor de soluções 

que contabilizem o sucesso das contribuições. Isso pode ser medido registrando 

                                                             
26 Neste caso, karma é definido por Spyer (2007, p. 78) como um mecanismo de feedback que transfere para a 

comunidade a responsabilidade por identificar o conteúdo relevante do site. Nesse sentido, karma é um 

número que expressa o seu crédito ou a sua dívida com a coletividade a partir de sua participação. O algaritmo 

mede sua freqüência, a quantidade de textos que lê ou publica, entre outros elementos, para avaliar se você 

merece receber vantagens dentro da comunidade. Funciona como um sistema de bônus para quem se dedica 

mais no trabalho. 
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e mostrando, por exemplo, o número de vezes em que o texto foi lido, 

comentado ou enviado por e-mail (SPYER, 2007, p.37). 

 

Tudo isso requer um novo jeito de pensar e agir por parte das corporações. Sair de um 

sistema de marketing de mão única para uma via de mão dupla exige uma grande mudança na 

tradicional cultura empresarial hierárquica e na forma de se pensar marketing. 

Empresas têm experimentado diferentes formas de marketing digital e, embora as 

iniciativas adotadas possam até fazer sentido, sua implementação muitas vezes não faz: a 

maior parte das empresas agrega o marketing digital como atividades adicionais às suas 

agendas de marketing, pressionando suas organizações operacional e financeiramente. É 

fundamental que as empresas reflitam sobre como trazer a interatividade digital para o centro 

de suas estratégias de marketing, focando em quatro fontes de geração de valor:  

 

a) Orquestrar uma experiência integrada para os consumidores - realizando uma 

comunicação integrada de mídia tradicional e social media;  

b) Alavancar consumidores na otimização de orçamentos de marketing - gestores de 

marketing digital ativos tendem a investir cerca de 30% de seu orçamento em mídia 

paga e 50% na geração de conteúdo, o inverso do que é geralmente gasto;  

c) Adotar uma postura de publicador de conteúdo para reduzir custos – para criar uma 

boa experiência para os consumidores no momento decisório de compra, é 

necessário uma ampla gama de conteúdos. Muitas empresas tornaram-se 

publicadoras de conteúdo, embora continuem a comportar-se como meros 

anunciantes. Como resultado, gestores não percebem que dentro de suas operações 

embutem-se custos cada vez maiores de produção de conteúdo, inclusive com 

duplicação de trabalho, absolutamente desnecessário, resultando em interações com 

consumidores de qualidade aquém do desejável. Assim, é essencial ajustar os 

processos e a coordenação da empresa para criar, editar e gerenciar conteúdo. 

d) Usar inteligência on-line para otimizar performance – gestores de marketing 

precisam da habilidade de identificar e utilizar inteligência derivada de insights de 

consumidores em tempo real (EDELMAN et al., 2010, p.57). 

 

 Segundo os autores, se tomadas em conjunto, essas mudanças devem forçar as 

empresas a dar um passo atrás e adotar uma visão mais estratégica de como investir recursos e 
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onde fazer mudanças. É comum as corporações perceberem que precisam alterar sua estrutura 

de TI, expandir suas habilidades analíticas, ajustar estruturas organizacionais e construir 

processos que impõem uma nova disciplina operacional (idem).  

 

3.3. Os falsos relacionamentos de empresas com os consumidores cidadãos  

 

Como aparecer nas redes sociais “virou moda”, muitas corporações produzem seu perfil 

nos principais canais de social media, além de construir seus próprios blogs, sem uma 

estratégia de comunicação e marketing adequados, harmonizados com a cultura da 

companhia.  

Bueno (2009, p. 135), comenta sobre os desvios de certas empresas em se tratando de 

mídia social: 

Por outros motivos (que pouco têm a ver com a cidadania ou a inclusão 

social), muitas organizações têm buscado participar deste universo virtual 

em construção, “postando” blogs para reforçar suas marcas ou para traçar 

estratégias de influência junto a seus públicos de interesse ou à opinião 

pública de maneira geral. Mas como nem tudo  funciona perfeitamente, há 

desvios que merecem ser analisados para que não se instituam como norma. 

 

A fabricante de celulares Nokia parece fazer parte desse grupo. Detentora de um blog 

corporativo chamado “Sem Limites”, seu conteúdo é voltado basicamente para divulgar 

eventos, concursos e lançamentos da empresa, demonstrando, com isso, sua principal intenção 

de divulgar seus produtos, sem estabelecer um canal transparente de diálogo com os 

consumidores. Para estes, o tratamento é outro em se tratando de mídia social:  

 

Nokia se desculpa por notificar blog e busca “solução amigável” com 

blogueiro 

[...] Editado de forma independente, o NokiaBR foi retirado do ar no dia 5/1 

depois de receber comunicado emitido por advogados da companhia. A 

Nokia publicou nesta terça-feira (12/1) em seu blog uma nota na qual se 

posiciona em relação ao caso ocorrido com o blog NokiaBR, cuja página foi 

retirada do ar após uma notificação extrajudicial ser enviada por advogados 

da empresa filandesa. Segundo a companhia, a mensagem mandada ao 

blogueiro José Antonio de Oliveira foi feita inadvertidamente e sem “revisão 

interna apropriada do caso”. [...] De acordo com o blogueiro e analista de 

sistemas, a Nokia exigia, entre outras coisas, o cancelamento imediato do 

domínio NokiaBR, alegando defesa de sua marca. “Como eu não tenho o 

tamanho proporcional ao da Nokia para encarar um processo dessa 

magnitude e como o meu único interesse era contribuir com os usuários e 

fãs da Nokia, resolvi acolher as solicitações da notificação e cancelei o 

domínio [...]”, relatou (IDGNow, 12 jan. 2010, on-line, grifos nossos). 
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De que adianta a Nokia ter um blog aberto a comentários, se na prática age com 

truculência com um blogueiro que apenas contribuía com usuários e fãs da marca? É a 

empresa usando métodos antigos apesar das novas ferramentas. E ela não é a única. Holtz e 

Havens (2009, p. 11) relatam outro caso. 

Na época do Natal de 2006, apareceu um blog chamado “All I Want for Christmas Is a 

PSP
27

”. Na ocasião, “Charlie” tentava ajudar seu amigo “Jeremy” a adquirir o caro e popular 

videogame portátil. Demorou pouco tempo para que dezenas de pessoas observassem a 

publicidade disponível no registro de domínio do blog e percebessem que o site estava 

registrado pela agência de marketing chamada Zipatoni. 

A informação explodiu “como uma bomba”, e alguns comentários deixados no blog 

incluíam: “Esse site me faz eu querer me livrar do meu PSP”; “As coisas devem estar muito 

ruins para a Sony, se tudo o que ela pode fazer para promover um de seus principais produtos 

é colocar macacos como vocês”; “Se você quer um PSP mal o suficiente, você deve se reunir 

com uma agência de publicidade. Em seguida, tentar vender o produto através de um website 

ridículo, com uma linguagem de baixo nível, a qual vocês acham que seu público-alvo 

possui”
28

(idem). 

Holtz e Havens (2009, p.11-12) continuam: 

 

Mesmo depois de ter sido descoberto o falso blog numa prática de marketing 

enganosa, o personagem Charlie continuava tentando convencer os leitores 

que eles estavam errados [blogando através de um falso estilo de hip-hop]. 

Mas as negações desencadearam mais comentários furiosos de 

consumidores
29

.  

 

Finalmente a Sony admitiu o erro, assumiu a falsidade dos personagens e se 

comprometeu a partir daquele momento “continuar fazendo produtos legais e usar o site para 

dar a vocês nada além de fatos ligados ao PSP – Sony Computer Entertainment America
30

” 

(HOLTZ; HAVENS, 2009, p.12). 

Bueno (2009, p.135) relembra uma outra empresa que utilizou as redes sociais apenas 

para formar uma boa imagem institucional, mesmo usando meios escusos: 

                                                             
27 Tradução nossa: Tudo o que eu quero no Natal é um Playstation  

28 Tradução nossa 

29 Tradução livre 

30 Tradução nossa 
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Quem não se lembra do blog dos “mochileiros” do gigante Wall Mart, um 

caso emblemático de falta de transparência e que, inclusive, forçou o pedido 

de desculpas e adoção de um código de conduta por parte de uma agência 

internacional de Relações Públicas?  É razoável admitir que organizações de 

grande porte precisam usar desses artifícios para formar ou “limpar” a sua 

imagem? Está certo, a imagem do Wall Mart não é lá dos melhores, em 

particular nos EUA onde enfrenta acirrada oposição de pequenos 

comerciantes e restrições por parte de funcionários [...], mas não é um blog 

mentiroso que irá conseguir alterar esse panorama. Pelo contrário, maus 

exemplos só reforçam a tese de que há organizações que apelam para 

qualquer coisa visando “aparecer bem na foto” e que há agências/assessorias 

dispostas a bancar este processo odioso de manipulação. Você já notou que 

algumas agências/assessorias estão sempre presentes em processos de 

limpeza de imagem, imitando os advogados de porta de cadeia que se 

candidatam (por muito dinheiro, é lógico) para livrar criminosos confessos 

da cadeia? 

  

 

Assim, empresas como a Nokia, Sony, Wall Mart entre outras erram gravemente ao 

subestimar o poder de percepção e de comunicação do “groundswell”.  

Por outro lado, empresas transparentes não têm medo de questionamentos nas redes 

sociais, onde também falam abertamente com seus consumidores. Até porque se os 

internautas perceberem que não estão sendo ouvidos pelas corporações, eles não hesitam em 

reclamar para seus amigos e até milhares de seguidores. Holtz e Havens (2009, p. 151) 

afirmam que “se as pessoas acharem que você não as está escutando, elas vão [...] começar 

falando de você (de forma que você não vai gostar) e comprando de outra pessoa”. 

Para Chetochine (2006, p. 105-106), no âmbito interno os gestores devem se preocupar 

em gerar felicidade entre seus empregados, para que isso transpareça para fora da empresa. 

Afirma o autor: 

 

Em uma economia psíquica, a empresa também deve mudar. Ela não é mais 

apenas o local de criação de riquezas, ela deve ser antes de tudo o local de 

criação da felicidade. No mercado de peixes de Pike Fish Market, em 

Seattle, o exemplo cotidiano de felicidade dos peixeiros é contagiante. Eles 

não trabalham, parecem se divertir. Riem e fazem rir. O calor, o frio, os 

clientes chatos, os dias de vendas ruins ou de tempestade, nada disso os 

atinge: eles transpiram felicidade. São os melhores nesse mercado cheio de 

peixes. A quem se deve isso? A Johnny Yokoyama, o proprietário da 

peixaria, que soube encontrar a solução. Ele desenvolveu uma administração 

muito simples, que evita frustrações nos funcionários e nos clientes e põe 

todos em uma situação gratificante! 
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 Segundo o Chetochine (idem), na nova economia é necessário encontrar soluções 

criativas para que os colaboradores se divirtam enquanto trabalham. “O escritório não é uma 

prisão nem uma mina. É lá que passamos a maior parte da nossa vida. [...] Existem mil 

oportunidades de se divertir em uma empresa, desde que se deseje isso!”. Para ele, a empresa 

deve, antes de tudo, ser um lugar de jogos se deseja que cada colaborador seja criativo e 

encontre sua solução para combater uma frustração interna ou externa. 

Uma das empresas que parecem praticar tal filosofia é a Zappos!, cuja missão é 

“entregar felicidade”. Tal afirmação, num primeiro momento pode causar estranheza e 

ceticismo. Mas observa-se que tanto no ambiente interno quanto externo, esse ambicioso 

objetivo parece configurar-se em realidade.  

 

4. O outro lado da moeda: empresas que “entregam o que prometem” 

4.1. Zappos.com: U$ 1 bi por encantar o cliente 

A Zappos! é uma loja americana on-line que vende sapatos, roupas e acessórios pela 

Internet e fatura 1 bilhão de dólares por ano. É considerada uma das empresas que possui um 

dos mais altos padrões de atendimento do mundo. Nela, há uma equipe de funcionários que 

ficam à disposição 24h no Twitter, às vezes postando alguma coisa divertida, às vezes dando 

um “bom dia” ou “boa noite”, ou apenas conversando trivialidades com internautas. Não 

estão ali para vender. Estão na rede social para interagir com o cliente. O próprio CEO da 

empresa, Tony Hsieh, troca mensagens com consumidores, efetivos ou potenciais, pelo seu 

perfil no Twitter, largamente divulgado no site (FILHO, 2010, on-line). 

Ainda com o propósito de humanizar o negócio, a empresa possui vários blogs 

temáticos e, em um deles – o da diretoria – são divulgadas as informações sobre os rumos da 

empresa ao mesmo tempo em que a notícia chega aos funcionários. No dia em que foi 

anunciada a compra da Zappos! pela Amazon, por exemplo, o mesmo e-mail de Hsieh 

enviado para os funcionários, minutos depois foi postado no blog da diretoria (HSIEH, 2009, 

informação verbal).  

No site da loja virtual é possível assistir a vídeos postados pelos funcionários exibindo 

situações divertidas no dia-a-dia dos bastidores da empresa. Ao assisti-los, temos a real 

impressão de que eles realmente estão felizes com o trabalho.  

Quando observamos seu bilionário faturamento e o fato de contar com muitos 

“evangelistas”, que amam e defendem a marca, percebe-se que sua estratégia nas redes sociais 
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vem dando bons resultados. Ao focar-se totalmente no consumidor, com a missão de 

“entregar a felicidade”, a Zappos.com tornou-se um paradigma em “lovemark” (ROBERTS, 

apud JENKINS, 2009, p.106). Para se ter uma noção de como a empresa é vista pelos seus 

clientes, ao fazer uma pesquisa simples no Google no dia 20 de janeiro de 2010 com a 

expressão “I Love Zappos” e “I like Zappos”, houve um retorno de 373 mil resultados para a 

primeira e 296 mil para a segunda sentença. Foram testadas também as expressões “I hate 

Zappos” e “I don‟t like Zappos” e o resultado foi 351 links para a primeira expressão e apenas 

um link para a segunda. Como pode se observar, a satisfação do cliente com a empresa é 

bastante considerável, pelo menos no ambiente virtual. 

Com um decálogo de valores que permeiam as ações da companhia, a Zappos é uma das 

empresas que têm demonstrado um posicionamento de marketing e comunicação positivos 

nas das redes sociais, justamente por valorizar a transparência, a autenticidade, a 

personalização no trato com o cliente e a aparente criação de um ambiente feliz no trabalho. 

Tudo isso se reflete positivamente na comunicação da empresa nas redes sociais, onde os 

funcionários parecem ter a liberdade para interagir à vontade com qualquer tipo de pessoa – 

sejam eles clientes ou não. 

A Zappos optou por não investir fortunas em propaganda tradicional maciça, deixando 

que os próprios clientes “falem pela empresa” (HEISH, 2009, informação verbal). Os 

testemunhos favoráveis dos consumidores são encontrados em blogs, fóruns de discussão, 

tweets e demais comunidades virtuais, formando assim uma opinião pública com alta 

credibilidade e favorável à empresa. 

 

4.1.1. A estratégia da empresa 

Para conseguir alcançar bons lucros financeiros e de imagem corporativa, a Zappos 

realiza uma rigorosa seleção e treinamento de funcionários, onde eles passam a “respirar” os 

valores da companhia 24h por dia. Além disso, empresa apresenta uma comunicação marcada 

pela transparência e interatividade com o consumidor. Uma comunicação alinhada com as 

estratégias da organização, onde a informalidade, o bom humor e a transparência 

predominam. Segundo Heish (2009, informação verbal), com tal postura, a Zappos 

conquistou 11 milhões de clientes e milhares de “fãs” da marca espalhados pelo mundo. 

Os dez os principais valores da companhia são: 

 

1. Encantar através do serviço; 

2. Aceitar e lidar com desafios; 
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3. Criar alegria e um pouco de „esquisitices‟ 

4. Ser aventureiro, criativo e de mente aberta; 

5. Perseguir o crescimento e o aprendizado; 

6. Construir relacionamentos por meio de uma comunicação aberta e 

honesta; 

7. Criar uma equipe positiva e um espírito de família; 

8. Fazer mais, com menos; 

9. Ser apaixonado e determinado; 

10. Ser humilde
31

 (ZAPPOS, 2010, on line, grifos nossos) 

Encantar o cliente. Eis o mandamento número um da Zappos.com, absolutamente 

levado a sério. Hsieh resume seu pensamento:  

O essencial é pensar em como você quer que as pessoas se sintam quando 

interagem com seus produtos ou serviços. [...] Queremos que os 

consumidores comprem da Zappos porque eles realmente gostam da 

experiência. [...] Nossa missão é entregar felicidade” (FILHO, 2010, on 

line).  

A experiência do consumidor é a preocupação principal da Zappos.com, que não cobra 

taxas de entrega; se o cliente quiser trocar o produto, a empresa arca com todos os custos e 

ainda aceita a devolução um ano após a compra; entrega a mercadoria em até oito horas; leva 

os clientes para conhecer suas instalações e disponibiliza um veículo para pegar o cliente no 

aeroporto e deixá-lo no hotel e vice-versa. Caso seja do interesse do visitante, funcionários da 

empresa o acompanham em um tour pela cidade de Las Vegas, onde a Zappos! está sediada. 

Tudo sem custo algum. Por fim, como um mimo a mais, meias grátis vão junto com os 

sapatos (FILHO, 2010, on line; HSIEH, 2009, informação verbal). 

Os funcionários do atendimento ao cliente são um capítulo à parte. Os membros da 

“Equipe de Fidelização do Consumidor” estão disponíveis durante 24 horas, 365 dias por ano. 

Não recebem um script, nem têm metas de vendas a cumprir. Frequentemente, passam horas 

ao telefone fazendo bem mais do que a venda de um produto – às vezes, a ligação vira uma 

“sessão de terapia”. Além do telefone, os atendentes interagem com o cliente por meio das 

redes sociais, sobretudo pelo Twitter e sem a intenção de postar releases ou textos de caráter 

publicitário (FILHO, 2010, on-line; HSIEH, 2009, informação verbal). 

Nos dias de hoje torna-se necessário às marcas exercer uma nova abordagem junto aos 

clientes. Como já descreveu Jenkins (2009, p.104): “[...] as marcas de sucesso são construídas 

pela exploração de múltiplos contatos entre a marca e o consumidor. A força de uma conexão 

é medida em termos de seu impacto emocional” (grifos nossos). 

                                                             
31 Tradução livre 
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E envolvimento emocional é tudo o que a Zappos.com busca. Só para citar um exemplo, 

certa vez uma cliente quis devolver um par de sapatos que tinha recém-comprado porque a 

mãe morreu. Quando o atendente soube do infortúnio, tomou a iniciativa de enviar-lhe flores. 

“A mulher ficou tão deslumbrada com a atitude, que divulgou a experiência no seu blog e em 

toda sua rede de relacionamento” (HSIEH, 2009, informação verbal). 

 

4.1.2. „Criar alegria e um pouco de esquisitices‟ 

No site da empresa, todos os seus valores são explicados detalhadamente, deixando 

claro para o internauta qual sua forma de gestão e seus objetivos. Além disso, ao final de cada 

página do site é divulgado um dos valores da organização, numa clara demonstração de 

reafirmação da sua importância para a Zappos. 

Como se pode observar, não é nada que lembre os costumeiros “missão, visão e 

valores”, eventualmente divulgados pelas empresas, geralmente redigidos de forma 

impessoal, formal e às vezes até incompreensível. Na visão da Zappos, o “encantamento” 

também passa pela informalidade, que é refletida em toda a comunicação externa da empresa.  

Com o objetivo de melhor ilustrar a cultura da Zappos.com, descrevemos a seguir o que 

significa “criar alegria e um pouco de esquisitices”(valor número três): 

 

Uma das coisas que faz a Zappos diferente das outras empresas é que nós 

valorizamos a alegria e um pouco de esquisitices. Nós não queremos nos 

tornar aquelas grandes companhias formais e chatas. Nós queremos 

possibilitar o riso de nós mesmos. Nós procuramos a alegria e o bom humor 

no nosso trabalho diário. 

Isso significa que muitas coisas que nós fazemos podem não ser 

convencionais – mais do que isso não seria um pouco estranhas. Nós não 

procuramos loucos ou pessoas extremamente esquisitas. Nós queremos que a 

empresa tenha uma única e memorável personalidade. 

[...] Um dos efeitos de encorajarmos a esquisitice é que isso incentiva as 

pessoas a pensarem fora de suas caixas e a serem mais inovadoras. Quando 

você combina um pouco de loucura com a certeza de que todos estão se 

divertindo no trabalho, acaba gerando um ganha-ganha para todo mundo: 

empregados mais comprometidos com seu trabalho e toda a empresa torna-

se mais inovadora
32

 (AT ZAPPOS, WE‟RE ALWAYS CREATING  FUN 

AND A LITTLE WEIRDNESS!., s.d., on-line). 

 

 

                                                             
32 Tradução livre 
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Nordström e Ridderstrale (2001, p.26) afirmam que, graças à Internet dos dias de hoje, 

está havendo uma verdadeira revolução do conhecimento e que, com isso não podemos ter 

negócios usuais. Precisamos de empresas incomuns, diferentes, inovadoras, imprevisíveis e 

surpreendentes.  Empresa incomum para um consumidor diferenciado. Retomando o conceito 

de economia psíquica de Chetochine, as empresas precisam “fornecer a cada um a resposta, 

um meio que lhe trará o sentimento de satisfação total, [...] um cotidiano sem nenhuma 

frustração” (MELMAN apud CHETOCHINE, 2006, p.86). 

Assim, percebe-se que se trata de uma postura empresarial absolutamente nova, onde a 

empresa “[...] não é mais o local de criação de riquezas, ela deve ser antes de tudo o local de 

criação de felicidade” (HSIEH, apud FILHO, 2010, on-line). 

Os consumidores cidadãos valorizam empresas que lhe proporcionem boas 

experiências. É mais do que aprovar a qualidade de um produto, é quase um relacionamento 

“pessoal” que o consumidor deseja desenvolver com a marca. Aparentemente, na Zappos! o 

objetivo de “entregar a felicidade” está dando certo.  

 

4.2. Tecnisa: pioneirismo no Brasil 

 É impossível se falar em redes sociais corporativas sem citar o bem-sucedido caso da 

construtora Tecnisa, uma empresa paulista, de perfil inovador e referência em marketing no 

segmento de construção civil. Entre as premiações recebidas, destacam-se a Empresa da 

Década, a inclusão no Guia Você S/A Exame das 150 Melhores Empresas para Você 

Trabalhar pelo terceiro ano consecutivo e a estreia no ranking das 100 Melhores Empresas 

para Trabalhar, da revista Época em parceria com o Instituto Great Place to Work. A 

companhia vem explorando a Internet para se aproximar cada vez mais do cliente, fortalecer a 

marca e gerar novas oportunidades de vendas. (BORGHERESI et al., 2009, p.5; TECNISA, 

2009, p.6). 

 Atuando no setor imobiliário há 31 anos, a Tecnisa em 2009 conseguiu ser uma das 

cinco maiores construtoras brasileiras (SECOVI apud BORGHERESI et al., 2009, p.6). Ao 

longo de sua história, foram entregues 130 obras, num total de 15 mil unidades e mais de 10 

mil clientes atendidos. 
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4.2.1. Onde tudo começou 

 

 Em 2001, a construtora encomendou uma pesquisa pela qual descobriu que a marca 

era desconhecida por muitos de seus consumidores, que geralmente se referiam aos seus 

apartamentos citando o nome de imobiliárias. Assim, ações de branding foram priorizadas no 

planejamento estratégico da companhia privilegiando, sobretudo, a Internet (BORGHERESI 

et al., 2009, p.7). 

Com o intuito de se desvencilhar aos poucos das imobiliárias, em 2002 foi montada 

uma equipe focada 100% no atendimento on-line, a primeira do País. No início, o 

atendimento era feito por pessoas especializadas em Internet, que intermediavam o 

consumidor e a empresa. Após três anos o contato passou a ser feito diretamente por 

corretores treinados para o atendimento na Web. O grande pulo de vendas aconteceu a partir 

daí (Gráfico 1). Em 2006, foram 139 unidades vendidas on-line, rendendo R$ 50 milhões à 

empresa. Em 2007, esse número subiu para 354, numa média de um por dia. Em 2008 foram 

506 unidades, 1,4 por dia. Em 2009, 26% das vendas totais foram realizadas pela Internet 

(BORGHERESI et al., idem). 

 

Gráfico 1 – Evolução de vendas pela Internet 
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Fonte: Tecnisa 

 

 A empresa resolveu investir na Internet por perceber uma certa antipatia dos 

consumidores à figura do corretor e pelo ganho de tempo: 

Muitos têm uma experiência ruim no passado no seu relacionamento com 

corretores. A Internet tem a vantagem de oferecer o anonimato, com 
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atendimentos on-line mais breves e eficientes do que o telefone. Não é 

necessário o fornecimento de dados pessoais, apenas quando a negociação já 

se encontra bem encaminhada (BUSARELLO
33

 apud BORGUESI, 2009, p. 

7).   

 

Em 2008 a empresa reformulou seu site visando melhorar a experiência do usuário com 

os produtos, aumentar a interatividade e implementar um nível de inteligência de ofertas que 

se adequasse a qualquer necessidade do cliente durante o processo de busca de imóveis dentro 

de uma navegação simplificada, onde chega-se a qualquer ponto da página com, no máximo 

três cliques. Entre os diferenciais do site foi implementado o atendimento 24 horas, corretores 

disponíveis por meio de chat, e-mail (respondendo em até 15 minutos), telefone tradicional, 

click-to-talk
34

 (completando-se a ligação instantaneamente) e vídeo-atendimento. Além disso, 

a construtora remodelou as páginas dos empreendimentos, inserindo plantas dos projetos, 

vídeos descritivos e tabelas de preços com destaque (BORGHERESI et al., 2009, p. 11-12).  

Em 2009, a Tecnisa estruturou sua atuação no social media com a criação do cargo de 

gerente de mídias sociais, conduzindo a estratégia da companhia nesses meios a um novo 

patamar: ao relacionamento com todos os stakeholders
35

 da marca (TECNISA, 2009, p.10). A 

seguir, um breve descritivo das ações da companhia nos diversos canais
36

: 

 

 Twitter: Para estreitar seu relacionamento com os usuários das redes sociais, a 

Tecnisa elaborou uma promoção exclusiva para esses meios, o que culminou na 

primeira venda do mundo de um apartamento pelo Twitter. A construtora 

também realizou uma pesquisa com seus seguidores para entender melhor seu 

público e realizar ações mais direcionadas e relevantes. Hoje o Twitter Tecnisa 

conta com 9.214 seguidores (dados de 28 jan. 2011) e é o canal mais ativo nas 

redes sociais. 

                                                             
33 Diretor de Internet e Relacionamento com o Cliente 

34 Ferramenta onde o usuário digita seu número de telefone, fixo ou celular, e a empresa completa a ligação 

dentro de alguns instantes, sem custo ao cliente. 

35 Públicos de interessse 

36 (YOUTUBE, 2011, on-line; TWITTER, 2011, on-line; TECNISA, 2009, p.10,13,14,16; BURSARELLO et al., 2009, 

p.17-18) 
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 Facebook e Orkut: Com o objetivo de fortalecer a comunicação e a 

interatividade com os clientes, a construtora iniciou também ações em sites de 

comunidade e de relacionamento, como o Facebook e Orkut. A empresa inovou 

ao convidar os usuários do Orkut a ajudá-la a desenvolver seu projeto de 

arquitetura inclusiva para idoso, no qual conseguiu mais de 200 ideias e mais de 

10 mil interações com o conteúdo proposto. O sucesso foi tal que a companhia 

decidiu inaugurar em 2010 um canal exclusivo para receber as sugestões dos 

internautas para o mercado imobiliário. 

 Aplicativo para iPhone: é o primeiro do mercado imobiliário nacional e permite 

verificar quais são os imóveis mais próximos. Possui funcionalidades como 

mapas, rotas, troca de e-mails e chat com corretores. A empresa também adaptou 

seu site para smartphones. 

 Canal no YouTube: Acessando www.youtube.com.br/tecnisa - o canal exclusivo 

da Tecnisa no YouTube - o internauta tem a possibilidade de assistir 164 vídeos 

postados pela construtora (dados de 28 jan 2011). Até hoje já houve 424.700 

exibições. 

 Flickr: Neste site de divulgação e troca de fotos, a empresa utiliza o canal com 

fotos dos empreendimentos, bairros e acompanhamento das obras. 

 SlideShare: Disponibilização de apresentações – os usuários podem visualizar e 

baixar apresentações de produtos, institucionais e de negócios sobre a Tecnisa, 

ampliando o seu conhecimento sobre a empresa. 

 Games e Gadgets: Criação de ambientes exclusivos dentro de jogos como 

Second Life, permitindo maior interação com diferentes públicos. 

 

Todos esses canais visam contribuir para a construção da boa reputação da empresa, 

num mercado competitivo e pontuado por escândalos, como o desmoronamento dos edifícios 

Palace 1 e 2 em 1998 ou a falência da Encol no mesmo ano, causando prejuízo em milhares 

de proprietários. Busarello (2009, p. 5) resume a estratégia da construtora: 

 

A Tecnisa vem construindo um nível de reputacionalidade dentro do 

mercado imobiliário muito interessante ao longo dos últimos anos, o que em 

parte atribuímos ao excelente trabalho de relacionamento com o cliente e 

sobretudo de mudança organizacional que estamos construindo no interior da 

empresa. O intenso crescimento também fez parte da história da Tecnisa 

nesta última década. [...] É absolutamente natural que este crescimento 

carregue um volume maior de problemas, no entanto não perdemos nossa 
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essência de continuar acreditando firmemente que as boas práticas de 

relacionamento com o cliente produzem resultados financeiros e de ganho de 

imagem importantíssimos na reputacionalidade da empresa.  

A empresa leva tão a sério a conquista do prêmio Consumidor Moderno que 

anualmente premia os funcionários que têm relacionamento com o cliente 

com bônus anual. 

 

  

 

Empresas privadas, estatais, órgãos governamentais, políticos e celebridades estão cada 

vez mais presentes nas redes sociais. Mas nem todos adotam a postura de diálogo com os 

consumidores, como a Tecnisa e a Zappos. Muitas instituições ainda permanecem adotando a 

comunicação top down, com o objetivo maior de divulgar seus produtos e serviços do que o 

estabelecer um relacionamento com os usuários. Mesmo assim, marcam presença no social 

media: 

 

Hoje, 36,4% das empresas têm ações em páginas sociais, sobretudo no 

Twitter (43,4%), YouTube (20,2%), Orkut (15,6%), Facebook (11%) e blogs 

corporativos (9,8%)
37

. Mas, como nem sempre as estratégias digitais estão 

em harmonia com a cultura da empresa, desse grupo conectado uma 

considerável parcela ainda prefere manter o monólogo (SARAIVA, 2010, p. 

65).   
 

Para aquelas outras que adotam a transparência como uma de suas premissas básicas, o 

blog corporativo é um recurso muito útil para melhorar a comunicação com seus públicos de 

interesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Pesquisa da agência MWeb, que presta consultoria em redes sociais, com 250 empresas. 
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CAPÍTULO IV - Os blogs como instrumento de relacionamento 

corporativo  

 

1. Blogs ganham importância de mídia de grande alcance 

Desde 1997, quando Jorn Barger designou o termo Weblog para identificar um Website 

baseado em comentários apresentados de forma cronológica, este meio de comunicação nunca 

mais parou de se expandir. O lançamento do serviço gratuito de edição e hospedagem de 

Weblogs Blogger, em agosto de 1999, contribuiu de forma decisiva para a popularização dos 

blogs e para o nascimento da cultura blogger. Os blogs tornaram-se dinâmicas e interessantes 

páginas da Web (SAAD; ORIHUELA, 2005, p.88). Cipriani (2008, p.31) complementa a 

conceituação: 

[...] o blog é simplesmente uma página de internet muito fácil de 

implementar e colocar no ar. Alia-se a isso o fato de que possui uma 

interface agradável e simples de usar, o que abre portas para qualquer pessoa 

que não saiba os segredos da programação Web. Apesar de ser publicado 

cronologicamente, o blog possui classificações por categorias e a 

possibilidade de busca nas publicações anteriores dentro dele mesmo. Além, 

claro, da troca de links, formando uma cadeia contínua com o mundo todo. 
 

A chamada “blogsfera” é constituída por grandes números. Segundo dados divulgados 

no site BlogPulse – mantido pelo instituto de pesquisa Nielsen McKinsey – atualmente há 

154.579.796 blogs espalhados pelo mundo: cerca de 102 são criados por dia
38

. O número de 

leitores é igualmente expressivo. Alguns Weblogs apresentam mais audiência do que 

tradicionais veículos de comunicação de massa (NIELSEN MCKINSEY, 2010, on-line; 

SOILS; BREAKENRIDGE, 2009, p.234): 

 TechCrunch - 3.2 milhões de visitantes únicos por mês 

 ARSTechnica - 1.1 milhão 

 Drudge Report - 1.1 milhão 

 Huffington Post – 2 milhões 

Enquanto isso, os maiores jornais americanos apresentam um número inferior de 

assinantes. O USAToday atinge pouco mais de 2.2 milhões de leitores; o Wall Street Journal, 

                                                             
38 Acessado em 29 jan.2011. 
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2.1 milhões e o New York Times tem quase 1.1 milhão de assinaturas
39

 (SOILS; 

BREAKENRIDGE, 2009, p.234). 

No Brasil, o número de leitores de blogs também é alto. Em dezembro de 2008, 11,6 

milhões de pessoas acessaram blogs, contra 9,5 milhões em dezembro de 2007, em um 

crescimento de 22,1%, segundo dados do Ibope/Netratings (IDGNow, 2009, on-line). 

O que começou com umas poucas pessoas conversando sobre interesses comuns 

mediante mensagens em tempo real via Internet tornou-se uma conversa contínua entre 

milhões de blogueiros e leitores. Para Wright (2008, p.3), o mais poderoso no blogging não é 

a tecnologia, mas essa comunidade em massa que motiva a blogsfera: “Com milhões de 

blogueiros expressando ideias, experiências e as informações que obtiveram em seus campos 

de interesse, essa mídia tornou-se um fórum mundial”. 

Cipriani (2008, p.33) ressalta que há muitos blogs ruins, assim como existem também 

blogs relevantes e famosos, naturalmente em menor número. No meio da blogsfera existem 

pessoas de opinião que estão continuamente gerando material interessante. Algumas já se 

tornaram inclusive celebridades, como é o caso dos blogueiros do diário de tecnologia Boing 

Boing. “A opinião deles faz diferença e causa impacto no cotidiano de milhares de pessoas 

que acompanham o blog todos os dias” (idem). 

Segundo o autor, os blogs também fazem o papel de catalizador de notícias ou fatos 

relevantes. São um verdadeiro canal de marketing boca-a-boca: 

 

Contando com uma rede mundial de milhões e milhões de blogs, que cresce 

em ritmo assustador, tudo o que é considerado interessante consegue se 

espalhar de um modo fenomenal por meio dos links. É uma versão 

instantânea do uso de e-mails para espalhar piadas, fotos, vídeos engraçados 

ou notícias verdadeiras ou falsas. Da noite para o dia, uma pessoa 

desconhecida pode se tornar uma celebridade no mundo virtual, basta a ideia 

se auto-vender, que os blogueiros fazem o resto (ibidem). 

 

Participando desse universo, também encontram-se diversas empresas que utilizam tal 

meio de comunicação para divulgar seus produtos e serviços e/ou estabelecer um 

relacionamento com o cliente. A operadora de telefonia Claro, por exemplo, que está presente 

nas redes sociais desde 2008, possui um blog institucional. Ainda que não tenha um link na 

página principal da empresa, ocultando dos clientes sua própria existência, o canal recebe 

sugestões, tira dúvidas e também divulga reclamações de consumidores insatisfeitos com a 

                                                             
39 Tradução nossa 
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companhia.  Segundo Patrícia Kastrup, diretora de marketing, “a empresa publica posts 

praticamente todos os dias, que recebem de 30 a 50 comentários diários de internautas. Até 

julho de 2010, o canal contabilizou 1,2 mil sugestões de clientes” (SARAIVA, 2010, p. 66; 

CLARO, 2011, on-line). 

Vários autores e especialistas acreditam que empresas como a Claro estão no caminho 

certo (SARAIVA, 2010, p. 67; SCOTT, 2009, p. 47; GUIMARÃES apud TERRA, 2008, 

p.32-33) Saraiva cita Simone Freire, sócia da agência digital Espiral Interativa: “As 

companhias devem disseminar mensagens de forma criativa e estarem dispostas a ouvir 

críticas. Entrar nas redes sociais apenas para marcar presença, sem fidelizar ou informar os 

usuários, é dar um tiro no pé”. Para o autor, os diferentes pontos de vista dos leitores, 

incluindo as críticas, são bons para proporcionar credibilidade ao blog corporativo, na medida 

em que são divulgados os dois lados de uma questão e é estimulado o debate entre os 

internautas dentro do próprio blog
40

. No entanto, Guimarães lembra que são poucas as que 

admitem erros e lidam abertamente com as críticas. Participar dessa conversa pode ajudar a 

esclarecer dúvidas, resolver mal-entendidos, reforçar a imagem da organização e ainda 

posicioná-la como parte interessada junto aos seus públicos de interesse. 

O Boticário também investe nas redes sociais. Além de patrocinar dois blogs de 

terceiros (com links na sua página principal), também acompanha tudo o que é publicado 

sobre a marca nas redes sociais. A estratégia da companhia inclui ainda a realização de 

encontros com blogueiras especializadas no segmento de beleza. Afinal, somente o blog “Eu 

Capricho” conta com 22 mil leitoras. Outros blogs nacionais como Trendy Twins, Too Many 

Comments, Two Sisters e Pepper in Fashion somam 8.300 seguidoras. A professora de 

francês e blogueira Ana Farias, que assina o blog Trendy Twins há dois anos com a paulista 

Viviane Alberto, confirma que é procurada por empresas de cosméticos. “Antes [as 

blogueiras] procuravam [as companhias] para testar os produtos; hoje, o caminho é inverso: 

elas é que são solicitadas para prová-los e repassar as dicas, positivas ou não para suas 

seguidoras” (TORRES; THURLER, 2010, p.1; O BOTICÁRIO, 2011, on-line). 

O Boticário é apenas uma das empresas a considerar os blogueiros tão importantes 

quanto os editores dos principais veículos de mídia tradicional. Companhias de diferentes 

segmentos, como cultura, gastronomia e tecnologia também procuram blogueiros 

especializados e influentes na rede para testarem seus produtos e serviços e publicarem suas 

avaliações na Internet. A Motorola, por exemplo, mantém contato com cerca de 40 editores de 

                                                             
40 Tradução livre 
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Weblogs. Segundo a diretora de Brand & Digital para Motorola América Latina, Gabriela 

Viana, o risco de um blogueiro falar mal de um equipamento não modifica a estratégia da 

companhia (THURLER, 2010, p.1): 

 

Perigoso hoje é não se relacionar com seus públicos. O relacionamento na 

Internet traz respostas e novas informações e ajuda a criar o diálogo com o 

público consumidor ávido por tecnologia, que acaba procurando nesses 

blogueiros uma informação isenta, de credibilidade, e que tenha a mesma 

linguagem que eles. Muitos blogueiros são porta-vozes dos consumidores. 

 

 

  

Com isso, surgiram os blogueiros profissionais – que vivem financeiramente dessa 

atividade – e pessoas que encaram a missão de informar apenas por diversão.  Nos Estados 

Unidos, a comissão que regula o comércio do país (Federal Trade Commission, a FTC) 

adotou uma postura mais rígida sobre a essa relação empresa-blogueiros. Em 2009, a 

comissão editou novas regras que exigem que os autores de blogs revelem qualquer 

pagamento ou brinde recebido em troca de posts sobre os produtos. Dessa forma, se o 

blogueiro tiver recebido dinheiro ou mesmo o produto para análise, estará sendo considerado 

um divulgador da empresa e, como tal, deverá deixar claro a seus leitores suas conexões 

materiais com as companhias (THURLER, 2010, p.1; GAUDIN, 2009, on-line). 

No Brasil não há uma lei sobre o assunto e, na prática, muitos relações públicas e 

assessores de imprensa costumam enviar brindes para as redações. Segundo pesquisa do 

Comunique-se
41

: “o recebimento de brindes não é visto como um problema pelos jornalistas, 

mesmo que eles tenham um valor elevado, mas [...] devem fazer parte do contexto em que se 

inserem. Fora desse foco, o brinde se transforma em „jabá‟ e é repudiado” (BUENO, 2007, 

p.72).  

 Agora os blogueiros entraram também para esse grupo, ao ganharem status de editores 

de uma mídia relevante e com alto grau de credibilidade junto a seus desavisados leitores, que 

nem sempre têm a noção clara de que aquele blogueiro é remunerado pelas empresas e/ou 

recebe inúmeros produtos para a sua “análise”.  

Bueno (2009, p.135) censura a lamentável realidade de corporações que remuneram 

blogueiros influentes para postar informações positivas sobre a empresa, sem que isso fique 

claro aos leitores: 

                                                             
41 A pesquisa, “As Assessorias na Visão dos Jornalistas”, foi divulgada em 2003 e envolveu 1094 participantes, a 

maioria dos quais repórteres, editores, diretores e free-lancers. 
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Blogs de maior ou menor audiência têm também utilizado o recurso dos 

“post pagos” para favorecer grandes ou pequenos interesses, abrindo mão de 

sua independência em nome de uma pretensa sustentabilidade. Esta situação 

contraria a proposta legítima dos blogs que, travestidos de espaços à 

disposição de qualquer negócio ou causa, deixam de contribuir para a 

multiplicação de vozes , definindo-se apenas como captadores de recursos. 

 

Com as redes sociais, não só a empresa tem seu próprio canal de comunicação com seus 

consumidores, como também direciona aos blogueiros influentes o mesmo “tratamento vip” 

antes dispensado somente à imprensa. Como já foi afirmado anteriormente, devido a esse 

relacionamento “especial”, nos EUA os seguidores dos blogs devem ser informados das 

ligações comerciais daquele veículo. No Brasil, como não há nenhum tipo de regulamentação 

a respeito, a veracidade de certos posts lembra os tradicionais publieditoriais da imprensa 

tradicional: 

 

Resumidamente, o publieditorial se constitui numa mensagem publicitária, 

portanto paga, que tem a cara de reportagem, de matéria jornalística. Ele tem 

como objetivo integrar-se perfeitamente ao veículo em que está inserido de 

modo a não ser percebido como publicidade e, portanto, agregar a 

credibilidade que os textos jornalísticos [...] costumam ter. Implicitamente, o 

publieditorial visa “passar a perna” no leitor que, desavisado, pode “comer 

gato por lebre”, ou seja, ver uma matéria em que, na verdade, existe 

publicidade (e publicidade, infelizmente, no mau sentido) (BUENO, 2007, 

p.74). 

 
 

Soils e Breakenridge (2009, p. 105-106) reforçam a ideia de que os blogueiros devem 

receber o mesmo tratamento individualizado, outrora dispensado apenas aos jornalistas dos 

veículos tradicionais. Ele lista quatro recomendações básicas, aplicáveis a ambos os 

comunicadores: 

 

 Você deve saber com quem está conversando e se quem você representa 

interessa para eles e seus leitores; 

 Você deve personalizar o texto de divulgação, de acordo com as 

preferências deles; 

 Você é um especialista no campo no qual atua e é reconhecido como 

um dos atores do negócio; 
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 Você deve ser visto como uma fonte, e não como um relações-públicas 

que envia spam.
42

 

 

Para Scott (2009, p. 47-48), mesmo as análises publicadas em blogs sem patrocínio 

devem ser levadas em conta pelas organizações. Segundo o autor, as empresas que ignoram 

reviews independentes e discussões nos blogs sobre a qualidade de seus serviços estão 

vivendo perigosamente: “As organizações que não têm sua própria e verdadeira voz nos blogs 

são vistas com desconfiança por muitas pessoas que prestam atenção no que é dito [nesses 

canais]”
43

. Segundo o autor, ainda há muitos relações públicas que ignoram a importância dos 

weblogs: 

Eu sempre pergunto para a platéia onde dou palestras “quantos de vocês 

lêem blogs?”. E apenas cerca de 20 a 30 por cento de profissionais de 

marketing e RP levantam as mãos, o que é um percentual ridicularmente 

baixo. Nunca foi tão fácil descobrir o que o mercado está pensando sobre 

você, sua empresa e seus produtos
44

 (idem, p.45-46). 

 

 

2. Blog corporativo – modo de usar 

 

 Cipriani (2008, p.37) acredita que ao pensar em blog corporativo devemos refletir 

primeiramente no objetivo ao qual se está buscando. “Somos tentados a dizer que o retorno 

financeiro é o alvo principal, mas, até chegar lá, algumas etapas intermediárias podem nos 

levar ao dinheiro, e podem ser escolhidas antes”. Entre elas, o autor cita a otimização dos 

processos e racionalização de custos, a introdução de uma campanha de marketing eficiente, o 

envolvimento da comunidade da Internet em seus planos estratégicos, um ágil serviço de 

atendimento ao cliente, prestação de suporte, maior consciência dos clientes pela marca, entre 

outras ações.  

 Saad e Orihuela (2005, p.89-90) também levantam pontos a serem considerados antes 

da implantação de um blog corporativo: 

 

As empresas que mais diretamente se beneficiam do uso de Weblogs são 

aquelas cujo modelo de negócio ou estratégia baseia-se total ou parcialmente 

                                                             
42 Tradução nossa 

43 Tradução livre 

44 Tradução nossa 
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na Web, aquelas que dependem muito do feedback de seus clientes para o 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços; aquelas orientadas a nichos 

de mercado muito específicos; empresas cujos produtos gerem entusiasmo, 

adesão ou inclusão de comunidades de usuários; e todas aquelas que 

necessitam de canais de comunicação diretos com seus públicos internos e 

externos, administrar de maneira eficaz a comunicação pública em situações 

de crise e transcender as ações tradicionais dos departamentos de Relações 

Públicas. 

 

 

 Terra (2008, p. 49) também pondera sobre os requisitos que precisariam ser 

preenchidos para que as instituições mais se beneficiem com a implantação de blogs: 

 

I.  Modelo de negócios ou estratégias on-line; 

II.  Necessidade de divulgação de um fluxo constante de informações; 

III.  Possui calendários e agendas de eventos; 

IV.  Suas vendas dependem de lembrança e informação para atingirem seus consumidores; 

V.  Precisam de retorno de seus públicos para o desenvolvimento de seus produtos; 

VI.  Os produtos inspiram discussões, entusiasmo, interesse e formação de consumidores; 

VII.  Com algo a dizer, mas que necessitam que terceiros falem e endossem o tema; 

VIII.  Precisam de comunicação direta (exemplo em tempos de crise); 

IX.  Querem se juntar a discussões sobre ela; 

X.  Desejam ter credibilidade [...] 

XI.  Trabalham com nichos específicos de consumidores. 

 

Mesmo aquelas que não preenchem todos os requisitos listados se beneficiam com os 

blogs corporativos, na medida em que eles tornam-se fonte de referência nos negócios da 

companhia; são canais de relacionamento com os clientes, de uma forma mais pessoal, sem 

objetivo específico de vendas; proporcionam agilidade para se unir às discussões de 

consumidores; melhora a comunicação interna e a gestão do conhecimento; servem para atrair 

talentos, na medida em que expõe o que é debatido na empresa para o público externo; são 

úteis para registrar sugestões de produtos e ideias de clientes e, por fim, são vantajosos para 

aparecerem no topo dos mecanismos de busca, na medida em que esses sistemas priorizam 

sites que são atualizados com frequência (TERRA, 2008, p.64). 

 Wright (2008, p. 4) destaca alguns benefícios que os blogs corporativos podem trazer 

às empresas. Segundo o autor, um Weblog público, honesto e aberto, escrito por alguém forte 

da companhia, provoca a criação de um tipo diferente de experiência entre a marca e seus 
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clientes: possibilita que “você estabeleça conversas honestas que eram simplesmente 

impossíveis antes do blogging on-line”.  

Ter um blog significa que a empresa não precisará depender de grupos de discussão 

dispendiosos, formulários, e-mails e outros métodos lentos e tediosos empregados para obter 

feedback. Por exemplo, se a organização quiser saber por que seu produto de lançamento não 

está vendendo, basta perguntar aos consumidores no blog, e eles dirão a verdade. Se um 

executivo foi recentemente demitido por causa de um escândalo corporativo, deve-se lidar 

com o problema às claras no blog da empresa. Essa honestidade causa uma boa impressão nos 

clientes e será muito mais verdadeira que qualquer matéria da mídia sobre o assunto. “Mais 

importante ainda é o fato de que qualquer pessoa que leia o blog corporativo faz isso por 

opção própria – a pessoa acessou seu blog para ver o que você tem a dizer” (idem).  

Dentro desse contexto, Wright (2008, p. 4) defende que o blogging consiste, na 

verdade, em três coisas: 

 Informação: dizer a seus clientes o que você está fazendo e descobrir o 

que eles estão pensando; 

 Relacionamento: construir uma base sólida de experiências positivas com 

seus clientes, que os converta de meros consumidores de antes em 

evangelistas de sua empresa e seus produtos; 

 Gestão do conhecimento: disponibilizar todo o conhecimento de sua 

empresa às pessoas certas no momento certo. 

 

Segundo o autor, os blogs também podem ser usados como estimulantes para atingir os 

objetivos da companhia internamente – para ajudar os funcionários a gerar e testar novas 

ideias, para envolver e dar autonomia aos empregados para desenvolver a capacidade de 

comunicação interna. Independentemente de a empresa ser de grande ou pequeno porte, os 

“blogs internos podem ajudar a manter-se organizado e os blogs externos podem mudar a 

maneira como as pessoas se relacionam com o seu negócio” (idem, p.5). 

 

2.1. O início de tudo 

 

Antes de uma empresa produzir seu próprio blog, é necessário observar a cultura da 

companhia, se é participativa ou de controle. Afirma Terra (2008, p.47): 

 

Uma cultura controladora não comporta um veículo questionador, livre e 

com tanta exposição como são os instrumentos que permitem retorno e 

construção coletivas. Já as empresas que mantêm uma cultura participativa 

tendem a se beneficiar dessa ferramenta. Entretanto, mesmo em ambientes 
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marcados pelo controle, o blog tem chance de se tornar algo positivo para a 

organização. 

 

Existem 13 pontos que precisam ser observados pela organização no momento de 

decisão de implantação ou não de blogs corporativos (EDELMAN & INTELISEEK apud 

TERRA, 2008, p.48-49): 

 

 Temos condições de nos engajar nos diálogos com os públicos? 

 Qual é a estratégia para nos tornarmos advogados junto aos nossos 

consumidores? 

 Temos uma política de uso interna e externa? 

 Os funcionários contribuem com o Website da companhia? 

 A agência de comunicação que atende a empresa tem uma estratégia de 

comunicação com os públicos ligados à organização? Se a empresa já tem um 

veículo com essas características, alguém registra quantos comentários (e de que 

tipo) e links recebe? 

 Sabemos quantas vezes a companhia e/ou a marca foi mencionada em blogs e 

fóruns de discussão no último ano, quadrimestre ou mês? 

 A companhia monitora blogs ou o que está sendo discutido? Quem armazena ou 

avalia tais dados? 

 Existe um protocolo para responder a comentários negativos em outros meios? 

Quem é o responsável por isso? Que tipo de eventos suscitam tais comentários? 

 A companhia considera que possam existir consumidores blogueiros que já 

estejam na base de dados? 

 Entendemos a diferença entre os vários tipos de blogs? 

 Se analistas financeiros, representantes da mídia ou ortros personagens externos 

estão pesquisando a organização, sabemos que blogs visitam? 

 Quando lançamos um novo produto ou serviço, evento e campanha, temos uma 

estratégia de lançamento para os blogueiros e meios alternativos? 

 Já que os blogs são de fácil publicação, alguém na companhia pensou em 

adaptar elementos para o website da companhia? 

 

Antes de se produzir um weblog corporativo, é aconselhável que a empresa primeiro 

monitore esses veículos de mídia social já atuantes no mercado e o comunicador ou 
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responsável pelo marketing comece deixando comentários em alguns blogs. Quando eles 

comentam nesse tipo de veículo de outras pessoas, vai desenvolvendo sua própria voz e 

adquirindo a sensibilidade do que preferem discutir on-line.  

 

Isso é ótimo! Você está tendo uma experiência em um blog de verdade de 

outra pessoa. Se você é como muita gente, brevemente ficará ansioso para 

escrever no seu próprio blog. Mas se comentar é algo doloroso [...], talvez 

você não seja moldado para ser um blogueiro. Tudo bem – há muito mais 

leitores de blogs do que escritores. Este fórum não é para todo mundo
45

 

(SCOTT, 2009, p. 202). 

 
  

 Segundo o famoso blogueiro Robert Scoble
46

, que já foi responsável por um blog da 

Microsoft: 

 

Eu começaria ouvindo e participando ao invés de tentar falar, sabe? Siga um 

monte de amigos no Twitter, os quais realmente preenchem 100 blogs no 

Google Reader. Vá fundo no Flickr para se conectar com aquela 

comunidade. E ouça e veja o que as pessoas estão dizendo sobre a sua 

empresa e seus produtos – coisas desse tipo – e seu segmento, sua 

capacidade de trabalho, seu gênero. E então – e somente então – você deve 

falar. Daí, então, provavelmente, você seja obrigado a falar; porque se 

alguém falou sobre você em uma festa, é claro que você vai responder, 

certo?... (SCOBLE apud SAFKO; BRAKE, 2010, p.115) 

 

 

A base do ato de blogar está no diálogo entre blogueiros e seguidores. Sendo assim, o 

primeiro passo para um bom relacionamento da empresa com esse público é ficar atento ao 

que eles têm a dizer. Ignorar a opinião dos consumidores é um erro estratégico e de 

relacionamento. No entanto, “a maioria das empresas está mais preocupada em falar e [...] 

pouco preparada para ouvir”, afirma Sylvio Lindenberg, diretor de operações da Lattitud, 

                                                             
45 Tradução livre para: “That’s great! You’re experimenting on someone ele’s blog real estate. If you’re like 

many people, soon you’ll be itching to write your own blog. But if commenting is a painful chore for you, 

maybe you’re not cut out to be a blogger. That’s okay – there are many more blog readers than blog writers. 

This forum isn’t for everybody. 

46 Escreve blog desde 2000, já trabalhou para empresas como NEC, Microsoft, PodTech e encontra-se no 

momento na Fast Company. Viaja o mundo entrevistando inovadores em negócios e tecnologias. Leu centenas 

de blogs, possui 700 feeds no seu Google Reader, lê 3 mil pessoas no FriendFeed e segue 21 mil no Twitter. O 

Google Reader é um recurso que possibilita encontrar e acompanhar artigos interessantes na Web, além de se 

inscrever nos seus sites favoritos, conferir os itens compartilhados pelos seus amigos e se conhecer os artigos 

mais populares. Com o Google Reader, não é necessário visitar cada site individualmente (SAFKO; BRAKE, 2010, 

p.115; GOOGLE, 2011, on-line). 
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uma das agências digitais do grupo Havas no Brasil (BOTONNI, 2010, p. 47). Scott (2009, p. 

202) concorda. Segundo o autor, os profissionais de marketing e RP pensam que são escravos 

da ideia de que precisam divulgar seus produtos e serviços como se fosse uma propaganda em 

forma de mensagem ou um release.  

 

Para a maioria das organizações, essa é exatamente a forma errada de 

blogar. A primeira coisa a perguntar a si mesmo é “quem eu quero 

alcançar?”. Para muitas pessoas a resposta é uma combinação de [potenciais] 

compradores, clientes e formadores de opinião, tais como analistas e a 

imprensa. Você precisa encontrar um assunto pelo qual é apaixonado. Se 

você não está empolgado sobre o assunto ou se é doloroso escrever, você 

provavelmente não vai sustentar tal esforço; e se continuar insistindo, sua 

escrita provavelmente será forçada
47

 (idem, grifos nossos). 

 

 

  

O autor lembra que não é necessário se preocupar com a quantidade de blogs existentes 

na blogsfera. Se a empresa trabalha em um determinado nicho de mercado e, por conseguinte, 

produz um weblog bem focado, o site não vai competir com outros tantos milhões já 

existentes: 

 Você vai escrever em um espaço onde há apenas alguns outros blogs (se 

houver), e não tenha dúvidas de que encontrará leitores que estarão 

interessados no que você for dizer. Se você atua em um nicho pequeno, você 

pode ser interessante para algumas centenas de leitores. Mas serão 

exatamente aqueles interessados no que a sua organização tem a dizer
48

 

(SCOTT, 2009, p.204). 

 

 

Encontramos em Saad; Orihuela (2005, p. 90) e Terra (2008, p.57) e Cipriani (2008, 

p.52), que o weblog corporativo deve ser planejado dentro do contexto da estratégia de 

Comunicação e Marketing da empresa. Ele não deve substituir, mas sim complementar o site 

da organização, os press releases e outros veículos de comunicação corporativa. O blog 

empresarial pode ser utilizado para atingir variados objetivos, tais como reforçar a mudança 

de imagem da marca, apoiar o lançamento de um produto, estruturar a comunicação externa, 

apoiar a realização de um evento, estabelecer uma comunidade on-line com os públicos 

internos e externos, etc. De acordo com Terra (2008, p.33), esse veículo expõe a organização 

muito mais do que a comunicação unidirecional tradicional. Planejar-se para esse novo padrão 

de comportamento passa a ser mais uma função do comunicador. No entanto, a comunicação 

                                                             
47 Tradução livre 

48 Tradução nossa 
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bidirecional proporcionada pelos blogs podem trazer uma série de benefícios para as 

empresas: 

 

 Tornarem-se especialistas em suas áreas de negócios; 

 Personalizarem relacionamentos com clientes, pois oferecem espaços de 

discussões dos consumidores, provendo informações e recebendo feedbacks; 

 Terem uma face pública em contextos bons e ruins, podendo agir rapidamente 

em resposta às crises; 

 Melhorarem as relações com a mídia, oferecendo um canal para esse público 

específico e modificando a direção da comunicação: da mídia para a empresa; 

 Promoverem a colaboração interna, ofrecendo uma ferramenta de trabalho 

comum e sempre atualizada; 

 Promoverem a gestão do conhecimento. Tais veículos podem funcionar como 

um espaço de compartilhamento de conhecimento e como uma espécie de e-

learning, tornando o aprendizado comunitário no trabalho; 

 Atraírem talentos, já que destacam a companhia como porta-voz especialista em 

seu ramo de negócios; 

 Testarem ideias e produtos. De maneira informal, conseguem despertar 

interesse; 

 Destacarem-se nos rankings dos buscadores da Web, na medida em que são 

atualizados com frequência (TERRA, 2008, p.39). 

 

Segundo a autora, há organizações que têm a preocupação de “dar uma cara” a seus 

blogs, colocando como bogueiros seus altos executivos. Citando alguns exemplos, temos a 

General Motors (http://fastlane.gmblogs.com), a Boeing (http://www.boeing.com.br/randy) e 

a Sun Microsystems (http://blogs.sun.com/jonathan). No caso da Sun, o blog onde o próprio 

presidente da companhia publica os posts (com direito a comentários) é apenas mais um entre 

5.588 blogs da companhia, num total de 4.606 blogueiros (TERRA, 2008, p. 40-41; SUN 

MICROSYSTEMS, 2011, on-line). A Sun contrasta com muitas empresas que têm apenas um 

weblog oficial, tão focado que parece apenas mais um veículo de marketing. “Essa abordagem 

é problemática, e seu maior problema é que ela permite a seus clientes comunicar-se com 

você por meio de apenas um blog, em vez de vários” (WRIGHT, 2008, p.63) 
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Jonathan Schwartz, presidente da fabricante de computadores Sun Microsystems, 

mantém seu blog desde 2004 e acredita que em dez anos os presidentes das empresas terão de 

se comunicar diretamente com clientes, funcionários e parceiros. Com mais de 300 mil visitas 

mensais, seus posts abordam assuntos como estratégias da empresa, observações sobre o 

mercado, tendências e ideias sobre tecnologia e até perspectivas contrárias à organização. 

Para Schwartz, o mundo dos negócios entrou na era da participação, na qual a capacidade de 

se comunicar constitui um valor estratégico (TERRA, 2008, p.43). 

A General Motors – em particular Bob Lutz – que esteve à frente em termos de utilizar 

o blogging, podcasting e outros meios emergentes de comunicação diretamente com os 

clientes aprendeu algumas lições, relacionadas a seguir: 

 

 Não tenha medo de ser honesto: muitas vezes, desde que o blog da GM surgiu, a 

empresa poderia ter permanecido calada, na esperança de que problemas ou 

comentários negativos simplesmente desaparecessem ou fossem esquecidos. Em 

vez disso, Lutz e outros contribuintes do weblog trataram sem rodeios de boatos, 

cortes, reestruturação corporativa e controvérsias quanto à linha de produtos. 

Assim, criaram um sentimento de confiança nos leitores. 

 Use blogrolls: blogrolls exibem os outros blogs que você lê e respeita. Um 

blogroll foi incluído desde o dia do lançamento do blog da GM, não somente 

para aumentar a visibilidade, mas também para mostrar que os blogueiros da 

empresa sabiam do que estavam falando: o veículo não se lincou a todos os 

blogs de carros do mundo, somente aos que espelhavam suas paixões e 

interesses. 

 Pergunte às pessoas o que elas acham: Desde o início a GM tem solicitado 

abertamente o feedback dos clientes e, como resultado, não somente acumulou 

uma imensa quantidade de feedback gratuito, como também conquistou entre 

leitores e amantes de automóveis a reputação de se importar com o que as 

pessoas pensam. 

 Seja apaixonado: quando estiver falando por sua empresa, às vezes é fácil 

descambar numa mistura de jargão de RP com linguagem jurídica, empregando 

uma porção de palavras sem dizer nada, que é o que a maioria das empresas faz. 

A General Motors demonstrou, sobretudo com Lutz, que a paixão não é algo a 

ser temido.  
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 Seja justo com a concorrência: é muito fácil achar que sua empresa é a melhor 

do ramo, ou pelo menos tentar transmitir isso aos leitores. A GM não teve 

receios de elogiar seus concorrentes em seu blog. O resultado é que ela gerou 

grande confiança em seus leitores, de modo que quando ela diz ser a melhor em 

alguma coisa, os leitores tendem a acreditar (WRIGHT, 2008, p.57). 

 

Fabiano Maragno, diretor de atendimento da Gommo, complementa e endossa as lições 

da GM. Para ele, as companhias devem: 

 

 Responder a todos os comentários, mesmo negativos; 

 Criar um banco de dados com as opiniões dos clientes, gerando melhorias não só 

no atendimento, mas também no próprio produto ou serviço; 

 Responder de forma personalizada – respostas iguais acabam com a imagem de 

eficiência de atendimento e desperdiçam a oportunidade de criar relacionamento 

e proximidade (MARAGNO apud BOTTONI, 2010, p. 50). 

 

A Apple parece não seguir esses preceitos. Em julho do ano passado, a última 

providência que a empresa tomou para resolver um problema recorrente na antena do seu 

iPhone 4 foi apagar do seu fórum de discussão as críticas dos clientes insatisfeitos com o 

defeito. Esses usuários comentavam sobre a análise que a Consumer Reports (Relatório dos 

Consumidores) realizou do smartphone. Segundo o famoso periódico, o produto “não era 

recomendado”. E não foi a primeira vez que a empresa americana censurou as mensagens de 

seus clientes. Em 2007 a companhia deletou discussões sobre as falhas das telas do iMac, 

além de ter bloqueado postagens posteriores (NEWMAN, 2010, on-line). A Apple não possui 

blog corporativo; apenas apresenta em seu site um fórum para discussão de seus clientes  mas, 

como relatado antes, sob permanente censura (APPLE, 2011, on-line). 

Outro veículo que sequer abriu espaço para comentários foi o Blog do Planalto, que 

transformou-se em mais um canal de divulgação de “mão única” do governo federal. Apesar 

de ter o formato de blog, com notícias em ordem cronológica decrescente e demais recursos 

próprios de weblogs, ele não permite que o cidadão deixe comentários. É o governo utilizando 

uma comunicação verticalizada, onde o monólogo predomina, num espaço por natureza 

democrático (GOVERNO FEDERAL, 2011, on-line).  
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Várias empresas, públicas ou privadas, também adotam postura semelhante: quando 

abrem espaço para comentários dos internautas, é necessário primeiro passar pelo crivo dos 

moderadores, que normalmente deletam mensagens de cunho negativo. É o que observa-se 

empiricamente no blog da Petrobras, Fatos e Dados, onde todos os comentários precisam ser 

aprovados antes de sua publicação. Após uma breve análise no feedback dos internautas 

disponibilizado no dia 30 de janeiro de 2011, por exemplo, havia apenas comentários de 

cunho positivo
49

 .  

Um dos posts publicados no Fatos e Dados em 27 de janeiro de 2011 é descrito a seguir: 

 

Nota de esclarecimento sobre Cherne II  

A Petrobras informa que a operação da plataforma Cherne II (PCH-2) está 

paralisada enquanto são apuradas as causas do incêndio ocorrido na noite de 

19 de janeiro no módulo de bombas de transferência de óleo. Não houve 

qualquer dano à integridade física das pessoas que trabalhavam na 

plataforma, nem ao meio ambiente. 

A Petrobras trabalha agora para restabelecer as condições de operação da 

área afetada e já solicitou à Marinha uma nova perícia. Esse procedimento 

deverá ser feito por equipe de vistoriadores e inspetores navais a partir do dia 

01 de fevereiro, quando a plataforma estará pronta para retomar suas 

operações. 

Logo após o incêndio, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) e a Marinha do Brasil foram notificadas da 

ocorrência. Ao mesmo tempo, o incidente foi comunicado ao Sindicato dos 

Petroleiros do Norte Fluminense, Sindipetro. 

No dia 20, oficiais da Marinha fizeram uma vistoria a bordo da unidade. No 

dia 21, a convite da Petrobras, a direção do Sindipetro NF esteve reunida na 

Base Imbetiba, em Macaé, com o corpo gerencial da Unidade de Operações 

da Bacia de Campos. 

A Companhia constituiu uma comissão, para apurar as causas do acidente, 

que conta com a participação de técnicos de várias especialidades, de 

representantes da CIPA e do Sindipetro NF (PETROBRAS, 2011,on-line). 

 

 

Para fins de pesquisa, foi enviado um comentário sobre este post, no qual se 

questionava o porquê haver vários acidentes em plataformas de petróleo. Tal comentário 

nunca foi publicado (PETROBRAS, 2011, on-line).  

Na época do lançamento do Fatos e Dados, em 2009, a empresa petrolífera passava por 

uma crise de imagem institucional devido à ameaça de uma CPI, prontamente defendida por 

alguns veículos da imprensa. Em um post publicado em 30 de junho daquele ano, sobre uma 

matéria do Estadão que abordava a CPI, dos 27 comentários divulgados pela companhia, 

                                                             
49 Disponível em: http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?feed=comments-rss2. Acessado em 30 jan. 2011. 
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todos eram a favor da petrolífera
50

. Fica a dúvida se de fato algum internauta tentou emitir 

uma opinião oposta e foi censurado (idem).  

Desde que foi criado, aparentemente a linha editorial do blog baseia-se em privilegiar os 

tradicionais releases, emitir notas de esclarecimento e dar respostas a críticas da imprensa. 

Não é estabelecido um autêntico diálogo com os internautas como era de se esperar num blog, 

dada à natureza dialógica do veículo. Curiosamente, no próprio blog, ao clicar no link “Sobre” 

lê-se: 

 

Este blog se propõe a gerar diálogo e dar transparência aos fatos e dados 

recentes da Petrobras. É também um espaço para tornar público o 

posicionamento da Companhia diante de temas relacionados à sua atuação. 

[...]. Leia, comente e divulgue para seus amigos. Todos os textos desse 

ambiente estão abertos para comentários, que passarão pela aprovação de um 

moderador antes de ir ao ar. O critério para publicação é que os comentários 

não tenham conteúdo ofensivo ou desassociado do tema do post, bem como 

não contenham perguntas de jornalistas para elaboração de matérias. 

 

E logo adiante, o aviso: 
 

[...] Em caso de abuso ou crime, reservamo-nos o direito de usar os dados 

disponíveis no servidor para rastrear a autoria e acionar os meios legais 

competentes. Ressaltamos que os autores dos comentários terão seu IP 

registrado (PETROBRAS, 2011, on-line, grifos nossos). 

 

 

2.2. Policiar ou não – eis a questão 

    

Alguns autores são favoráveis à criação de uma política de conduta específica para o 

blog. Para Saad e Orihuela (2005, p. 91), é necessário que sejam estabelecidas regras básicas 

para os blogs corporativos e também para a publicação de informação empresarial em 

weblogs pessoais de funcionários da empresa. Já para Scott (2009, p.204), é muito melhor 

para as organizações estabelecer políticas sobre todos os meios de comunicação (sejam eles 

verbal, e-mail, participação em salas de chat, entre outros) e não focar somente na nova mídia: 

os blogs.  Ele acredita que a empresa pode e deve estipular uma política comportamental 

abrangente, que aborde questões como assédio sexual, competição desleal e revelação de 

segredos empresariais. “Uma vez que a política estiver estabelecida, os empregados deveriam 

ter permissão para blogar sobre o que preferirem”. No entanto, o autor lembra que há 

empresas como a IBM, por exemplo, que criam orientações formais para empregados 

                                                             
50 Disponível em: http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=1695#comments. Acessado em 30 jan. 2011. 
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blogueiros. Para ele, a empresa pode decidir por um ou outro modelo, de acordo com as 

informações das áreas de marketing, recursos humanos e outros departamentos (idem). 

Às vezes as empresas não só adotam rígidas políticas a serem obedecidas na produção 

de blogs corporativos, como também fiscalizam blogs pessoais de funcionários. Centenas de 

blogueiros já foram demitidos por postar nos blogs corporativos algo considerado 

inapropriado ou por terem comentado assuntos relativos à organização em seus blogs 

pessoais. Um deles é Matthew Brown, demitido da Starbucks
51

 em 2004 por postar 

comentários em seu blog pessoal sobre a cadeia do café, seus consumidores e gerentes (THE 

PAPA BULL, 2005, on-line). 

É importante para as empresas que desejam criar seus próprios blogs que comecem de 

forma discreta. Nada de grandes ações de marketing ou publicidade até que ele já esteja 

funcionando regularmente há algum tempo e disponha de uma boa quantidade de artigos 

relevantes. “É preferível que sejam os próprios bloggers que o descubram. Aprenda o 

primeiro mandamento blogger: Link e serás linkado. Não tenha receio de ser descoberto nem 

se deixe levar caso não receba comentários imediatamente” (SAAD E ORIHUELA, 2005, p. 

92). 

 

2.3. Um estilo de comunicação 

 

 O blog é uma mídia e um estilo de conteúdo. Como os primeiros blogs foram 

construídos com base nos princípios da voz autêntica, da honestidade e da autoridade, espera-

se da maioria deles as mesmas qualidades – e isso também vale para o blog corporativo. Os 

leitores de blogs estão tão condicionados a ler uma voz pessoal nesses veículos que a esperam 

também vindo das empresas. Isso apresenta desafios únicos para os líderes empresariais que 

                                                             
51 Um dos maiores representantes da indústria do café no mundo a Starbucks à primeira vista oferece quatro 

canais de  “diálogo” com o consumidor: no Twitter, Facebook, YouTube e o My Starbucks Idea, uma 

comunidade onde os clientes podem enviar suas sugestões e vê-las devidamente divulgadas neste canal. Na 

mesma página do My Starbucks Idea, há um link “Starbucks Shared Planet”, onde a empresa declara: 

“Starbucks é dedicada a apoiar as comunidades ao redor do mundo - onde vivemos, onde trabalhamos e nos 

países onde os nossos cafés são produzidos”. No entanto, em observações empíricas observa-se que tudo é 

apenas uma “jogada de marketing”: todas as mensagens enviadas pelos clientes divulgadas no site são sempre 

de conteúdo positivo e, segundo o documentário “Black gold: a film about coffe & trade”, a Starbucks é uma 

das empresas que estabelecem uma relação comercial altamente predatória com os produtores de café 

africanos, sobretudo na Etiópia, o berço do café de alta qualidade. “A cada copo de U$ 3 dólares de café, um 

fazendeiro ganha 3 centavos”. A indústria do café vale mais de 80 bilhões de dólares e é a segunda maior do 

mundo,  perdendo apenas para o petróleo  (FRANCIS; MARC NICK, 2006, on-line; STARBUCKS, 2010, on-line). 
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desejam entender o blogging, já que os “conceitos de transparência e autenticidade não 

costumam se associar às práticas de comunicação corporativa” (WRIGHT, 2008, p. 3). 

 Pesquisa realizada em 2010 comprova tal desinteresse dos executivos em estabelecer 

um diálogo direto com os públicos de interesse da organização. A empresa de ação global de 

Relações Públicas, Weber Shandwick, constatou que 64% dos CEOs das 50 maiores 

companhias do mundo não possuem perfil em redes sociais – muito menos editam blogs. No 

levantamento “Socializing Your CEO: From (Un)Social to Social”, foi constatado que esses 

executivos só comunicam-se por meio dos tradicionais veículos de imprensa (93%), discursos 

em conferências e participam de fóruns de discussão de escola de negócios. A maior 

visibilidade dos CEOs nas redes sociais é limitada ao que é dito sobre eles na Wikipedia, a 

enciclopédia colaborativa baseada na Web, a qual os executivos e suas equipes de 

comunicação não são responsáveis. Sem a Wikipedia, apenas 36% estão envolvidos no 

ambiente da Web, seja por meio dos sites da empresa ou em canais de mídia social de alguma 

forma (incluindo, por exemplo, mensagens em sites do CEO da empresa, vídeo/ podcasts no 

site da companhia ou a empresa nos canais do YouTube, Twitter, Facebook, Linkedin, 

MySpace, etc. 

 

 

Gráfico 1: A análise exclui as citações no Wikipedia, assim como não examina como os executivos estão 
envolvidos internamente utilizando as mídias sociais com seus funcionários, apesar da comunicação a partir da 
liderança ser uma das formas  com  maior credibilidade e importância para o público interno. 

  

A pesquisa identificou algumas características do chamado “CEO social” (mais 

engajado nas mídias sociais, que somaram 36% do total): 

Com 

engajamento
36%

Sem 

engajamento
64%

Gráfico 1: Engajamento dos CEOs nas redes sociais
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 Os CEOs sociais lideram companhias com melhor reputação do que aqueles 

executivos não engajados no social media (41% e 28%, respectivamente); 

 Os CEOs sociais são usuários de vários canais de comunicação. Quando eles 

são engajados nas redes sociais, o CEO social utiliza mais de um canal: 72% 

comunicam-se através de mais de um veículo. 

 60% dos CEOs sociais são de empresas norte-americanas, enquanto 12% são 

de empresas da Europa, Oriente Médio ou África. Apesar dos líderes das 

maiores companhias localizadas na Ásia e na América Latina formarem um 

grupo muito reduzido para fins de comparação, há indicações de que eles 

também não são ativos participantes das redes sociais. 

 Quanto menos “tempo de casa”, menor a participação do executivo nas redes 

sociais. O engajamento dos CEOs mais novos (com 3 anos ou menos) é menor 

(30%) do que aqueles de 3 a 5 anos de empresa (38%), que por sua vez é 

inferior aos que estão na organização há mais de 5 anos (43%). 

 O canal de comunicação mais utilizado pelos CEOs sociais são mensagens 

através de e-mails ou disponibilizadas no site da empresa. Menos de 10% dos 

executivos pesquisados utilizam Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn ou 

participam de blogs externos. 

 

Para Leslie Gaines-Ross, diretora de estratégia de reputação da Weber Shandwick‟s:  

 

“Não é surpresa que os CEOs estejam menos inclinados a participar das 

redes sociais, dada à percepção de risco e ao tempo que é comprometido no 

engajamento de conversações de mão dupla. [No entanto] Há também 

sólidas razões para que os executivos se engajem on-line. Nessa incrível 

expansão da era digital, os executivos devem valorizar a conexão com seus 

clientes, funcionários e outros importantes  stakeholders. Com 1.96 bilhões 

de internautas
52

 ao redor do mundo os CEOs devem estar onde as pessoas 

estão assistindo, lendo, conversando e ouvindo
53

 (WEBER SHANDWICK, 

2010,  on-line). 

 

 

                                                             
52 Atualmente o número de usuários de Internet no mundo já atinge os 2 bilhões e os assinantes de telefonia 

móvel são mais de 6 bilhões (INTERNET COMMUNICATION UNION, 2011, on-line). 

53 Tradução nossa.  
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2.4. Potencializando o blog 

 

Existem recursos que podem ser adotados para aumentar o tráfego do weblog, além de 

facilitar sua produção, manutenção, tornando-o um veículo agradável e interessante para a 

leitura. A seguir, relacionamos alguns. (RISLEY apud SAFKO; BRAKE, 2010, p.116-119). 

O primeiro é publicar frequentemente. Um post por dia pode ser uma boa média, sempre 

utilizando vídeos, fotos, títulos sugestivos e fazendo questões abertas, para incentivar os 

comentários dos leitores. 

É também importante ter o costume de comentar em outros blogs, além de ter um perfil 

no Twitter e no Facebook. São ferramentas de networking relevantes para aumentar o número 

de leitores. É recomendável, inclusive, que seja criada uma página para o blog e para si 

mesmo no Facebook, a fim de que se convide os seguidores do blog para ser fãs e também 

seguirem o Twitter. 

É essencial fazer links para posts de outros blogs e é aconselhável colocar opções no 

blog para que os leitores compartilhem os posts por meio das redes sociais. Assim, aumenta-

se também a sociabilidade do blogueiro. Outro recurso nesse sentido é participar de 

conferências sobre blogs, onde pode-se aprender muito e conhecer pessoas bem-sucedidas 

como blogger
54

. 

Ao iniciar um blog, deve-se decidir sobre seu objetivo, sua missão. “Seus posts devem, 

em grande parte, se concentrar em torno de um tema específico, se você quiser realmente que 

seu weblog decole” (RISLEY apud SAFKO; BRAKE, 2010, p.118). Os posts também 

precisam ser úteis de alguma forma para seus leitores, assim como precisam ser escritos numa 

linguagem natural – ainda que correta – como se o blogueiro estivesse falando. O estilo de 

texto também é importante para conquistar muitos seguidores. 

Outra recomendação é que o blogueiro “vá aonde estão seus leitores”: 

 

Cada mercado é diferente. Quando eu blogava sobre blogs, sabia que a 

maioria dos meus leitores eram muito hábeis e, provavelmente, apareciam no 

espaço da mídia social com frequência. Se seus leitores são jovens, podem 

estar no MySpace. Se forem nerds de Linux, podem estar nos fóruns do 

Ubuntu. Independentemente disso, vc precisa manter uma presença 

constante nos espaços onde seus leitores se reúnam. Seja uma autoridade e 

seja útil e o tráfego será traçado direto para seu blog (idem). 

 

                                                             
54“ Blogueiro”, em inglês. 
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Segundo Terra (2008, p.56), o termômetro para saber se um blog está no caminho certo 

é a qualidade e a quantidade de comentários nele deixados, bem como citações, referências e 

links que aparecem na Web em resposta ao que é postado no veículo original. Os links são 

uma espécie de voto de confiança para o veículo. Funcionam como um depoimento com valor 

de “eu gostei”, “eu recomendo”. Para monitorar a blogsfera, existem os buscadores, RSSs e 

taglines
55

. Baseando-se no estudo “Blog Monitoring”, Terra (2008, p.57) afirma que 

monitorar esses meios inclui: 

 

 Buscar na Web palavras-chave de interesse para a organização; 

 Ler vários posts de diversos veículos; 

 Identificar e assinar (via RSS) meios de maior interesse (dos aliados e 

concorrentes) 

 Acompanhar e monitorar. 

 

Assim, com base nesse panorama, conclui-se que blogar é a maneira mais fácil e eficaz 

de se comunicar com clientes atuais e potenciais. Ao se utilizar deste veículo, são criados 

links pelos quais os clientes da empresa e consumidores potenciais podem encontrá-la; gera 

„Google Juice‟
56

; a organização posiciona-se como um líder no segmento (ao fornecer as 

informações mais recentes em sua área) e permite uma conversação bidirecional, gerando 

confiança. 

 

2.5. Weblogs internos 

 

 Ter Weblogs visando o público externo é importante para o crescimento da empresa, 

já que esses veículos acabam se tornando um grande canal de feedback de clientes e demais 

públicos de interesse. Mas blogs voltados para os funcionários da companhia podem ter a 

mesma importância. É que, ao contrário de pesados sistemas de gestão do conhecimento e de 

conteúdo, os weblogs são flexíveis. É possível ter um blog com um único autor e acesso livre, 

ou múltiplos blogs com múltiplos autores e um sistema de permissão de acesso. Rápidos e 

                                                             
55 “Palavras mais representativas de um post que outros internautas subscrevem para que os motores de busca 

entreguem como resultawdo quando alguém busca essa palavra ou tagline” (TERRA, 2008, p.58). 

56 Qualidade, o poder e a vantagem que um site tem que lhe permitem atingir uma alta classificação dentro dos 

resultados de busca no Google (SAFKO; BRAKE, 2010, p.120). 
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simples de implementar, esses veículos não exigem um grande investimento financeiro. Na 

prática, eles são adequados para quase todos os propósitos – por exemplo, o registro de 

eventos, a comunicação entre turnos, a formação de equipes, a gestão de projetos, o 

compartilhamento de conhecimento e conversas sobre negócios (CHARMAN apud 

WRIGHT, 2008, p. 66). 

 

 

Qualquer condição em que indivíduos precisem compartilhar o que sabem, 

discutir problemas e fazer novos contatos com outros indivíduos pode se 

beneficiar de um blog. Flexibilidade. Simplicidade. Facilidade de 

implementação. Baixo custo. Apenas algumas razões por que o blogging 

interno dá certo (idem). 

 

 

Segundo Cipriani (2008, p.52), a função de um weblog interno é parecida com o de uma 

Intranet: um canal de comunicação de assuntos de interesse da companhia e seu corpo de 

colaboradores. No entanto, a diferença está na facilidade e dinamismo da ferramenta nesse 

tipo de tarefa.  

 

Se pensarmos em um representante da alta direção ou mesmo no responsável 

pelas comunicações internas escrevendo para todos os funcionários, estamos 

falando de uma ferramenta que pode trazer um retorno interessante ao reunir 

opiniões dos funcionários e ao mesmo tempo abrir caminho para uma gestão 

mais transparente e clara. Se o assunto é gestão de mudanças, integração 

entre colaboradores ou a comunicação de notícias internamente, o blog 

tornará essa tarefa algo simples e eficaz, os funcionários escreverão e 

passarão a se sentir mais envolvidos com a empresa e, mais ainda, ficarão 

alinhados com a estratégia da companhia mais facilmente, devido ao canal 

aberto e espaço para comentários (idem). 

 

 

Enquanto canais de comunicação entre a organização e seus públicos internos como, por 

exemplo, a comunicação interna, gerenciamento do conhecimento, acompanhamento de 

projetos e colaboração interna, integração e reforço de iniciativas de recursos humanos, os 

blogs internos podem ser uma colaboração entre membros de um projeto (weblog de projeto), 

podem servir como uma Intranet ou ainda podem funcionar como um ouvidor interno (blog 

como ouvidor). Os blogs internos são geralmente referidos como ferramentas para a 

colaboração e gestão do conhecimento (TERRA, 2008, p.76-77). 

Entre outros benefícios, destacam-se: 
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 Melhoria do espírito participativo, colaborativo e aprendizado em equipe, além 

de promover o diálogo e a horizontalização das ideias fora do time que as criou; 

 Integração de conversações sob uma visão compartilhada; 

 Espaço no qual interpretações e diferentes pontos de vista vêm à tona para que a 

organização possa debatê-los e discuti-los; 

 Excelente meio para que funcionários atinjam uma visão integrada da 

companhia unindo-se aos debates em questão; 

 Plataforma aberta de comunicação que permite novas formas de relacionamento 

e ações coordenadas junto aos membros da organização e, mais tarde, entre a 

rede de relacionamentos externos; 

 Memória escrita da organização; 

 Aceleração da transferência e da transformação do conhecimento que faz com 

que ideias fluam facilmente e se tornem ações (DUTTO apud TERRA, 2008, 

p.79) 

 

Um dos primeiros CEOs a postarem textos em blogs dentro de empresas foi Paul 

Otellini, da Intel, em 2004. No Brasil, Emilson Alonso, presidente-executivo do HSBC 

assumiu a primazia escrevendo artigos semanalmente em seu weblog disponível na Intranet 

do banco desde abril de 2006. Na primeira semana, o tema foi empregabilidade e houve 13 

mil acessos e 398 comentários apenas nos centros administrativos, sem contar as agências 

bancárias que também têm acesso ao blog. Na primeira hora de “vida”, seu novo canal de 

comunicação recebeu um comentário por minuto. Os funcionários do banco em todo o País 

puderam interagir e dar sugestões diretamente ao presidente (Cipriani, 2008, p.53; TERRA, 

2008, p.77). 

Há blogs também escritos pelo departamento de Recursos Humanos da companhia, para 

a divulgação de notícias do interesse de todos os colaboradores (CIPRIANI, 2008, p.53).  

Como no caso de qualquer projeto de grande porte, lançar blogs internos em uma 

empresa pode ser um desafio – e conseguir que as pessoas os adotem, leiam e se comuniquem 

pela utilização deles pode ser ainda mais desafiante. O primeiro passo é recorrer a seus 

funcionários: quanto mais eles se apropriarem do conceito de blogging, melhor. Após essa 

etapa, é recomendável delegar a um pequeno grupo deles uma parte do processo de 

planejamento. Essas pessoas voltarão a seus grupos ou departamentos e pregarão a novidade. 
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A meta neste caso é oferecer-lhes algo de valor, fazer com que sejam independentes e facilitar 

a descoberta de outros funcionários de mentalidade parecida (WRIGHT, 2008, p. 66-67). 

Segundo o autor (2008, p.67), os blogs corporativos internos possuem três 

características em comum: 

 

Eles trazem algo de valor para o indivíduo: se não houver nada de valor para o 

funcionário individual, não haverá postagens. E se não houver postagens não haverá valor 

para ninguém. 

Eles facilitam a descoberta de pessoas com mentalidades parecidas: algumas empresas 

fazem isso por meio de um sistema unificado de categorias, ou pedindo aos funcionários que 

criem uma lista de interesses. Outras o fazem via um buscador interno focado no blog. Quanto 

mais facilmente os funcionários puderem descobrir-se uns aos outros, mais conexões serão 

feitas. 

Eles facilitam ler, navegar e assinar os blogs: “encontrar blogs similares” e “encontrar 

comentários deste autor” são excelentes recursos, que permitem às pessoas conhecer outras 

com as quais têm afinidades. Na maioria dos casos, as pessoas se associarão com base na 

personalidade. 

 

Algumas empresas criam weblogs específicos para projetos e outros somente para 

processos, e qualquer pessoa pode contribuir com eles, em vez de se ter um blog individual. 

Quanto mais assuntos importantes e interessantes para os funcionários forem abordados nos 

blogs não-individuais, mais serão lidos e mais valor eles terão. É importante lembrar de que se 

o objetivo é que os funcionários bloguem, essa atividade não pode ser vista como “perda de 

tempo” (idem). 

 

2.5.1 Gestão de conhecimento e de projetos numa “blogsfera” saudável 

 

 É possível que alguns funcionários da empresa já tenham seus próprios blogs. Assim, 

é indicado espalhar a “cultura blogging” por meio de conversas com os colaboradores, 

reuniões sobre o assunto, e-mails pedindo contribuições. Segundo Wright (2008, p.62): 

 

 No mínimo dos mínimos, seria bom ter uma política de blogging e dar 

algumas informações aos gerentes sobre como lidar com problemas 

relacionados. A meta de qualquer política ou diretriz de blogging deve ser 

comunicar o que é aceitável e o que não é. Algumas empresas querem o 
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blogging seja incluído na rotina de trabalho do funcionário. Todavia, criar 

um ambiente de blogging saudável vai além da política que você desenvolve. 

Ter executivos que blogam e incantivam o blogging é uma excelente 

maneira de introduzir o blogging, embora não seja obrigatório. A chave para 

um ambiente de blogging saudável é conseguir que a empresa, os líderes e 

os gerentes valorizem o blogging, os blogueiros e o feedback dos blogs 

(grifos nossos). 

 

 Cipriani (2008, p.56), é também favorável à criação de uma política para edição de 

blogs corporativos: 

 

A maioria das empresas que utiliza blogs abertos a funcionários adotou 

regras e políticas para esse tipo de comunicação. Geralmente as restrições 

aplicadas seguem o padrão ético-moral de grande parte das empresas: não 

difamar colegas de trabalho, não escrever assuntos confidenciais, não 

escrever palavrões ou textos impróprios, não exagerar no tempo dedicado 

para escrever o seu blog, entre outros. Colocar também que aquilo que o 

funcionário escreve não é de responsabilidade da empresa, mas só dele, 

também é uma prática adotada. 

 

 

As políticas de uso dos blogs devem ir ao encontro da necessidade de manutenção da 

integridade da empresa, mas também não podem ser muito fechadas ou restritas. O que torna 

o weblog uma página de sucesso é o conteúdo pessoal e o mais espontâneo possível; portanto, 

se a política de uso estiver inibindo demais os funcionários, ou mesmo manipulando suas 

opiniões, o melhor é não utilizar este veículo, ou repensar os valores atuais da empresa 

(CIPRIANI, 2008, p.56).  

A gestão do conhecimento é fundamental para se conseguir alcançar excelência 

operacional nos processos internos de qualquer tipo de negócio. Mais do que tecnologias para 

possibilitar a pesquisa e a classificação das informações, é necessário disseminar a ideia e o 

significado de gestão do conhecimento por toda a companhia, para haver compartilhamento 

de informações e participação ativa de todos os colaboradores. A gestão do conhecimento é 

baseada em três premissas básicas (idem, p.62): 

 

Cultura/consciência: Possuir e manter sempre acessível o conhecimento a respeito de 

tudo o que você sabe sobre pessoas, habilidades, mercados, competidores, clientes, alianças, 

fornecedores, etc. 

Compartilhamento, captura e manutenção: Com a informação já armazenada 

adequadamente (eletronicamente ou não), é importante o compartilhamento por meio de 
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workshops de melhores práticas, realizando treinamentos, usando o conhecimento como 

ferramenta ou método de trabalho, sempre tendo a colaboração como pano de fundo. 

Uso/disponibilidade: Disponibilizar o conhecimento acumulado para uso diário no local 

de trabalho. Encontre e aplique o conhecimento apropriado por meio de sistemas operacionais 

de acesso, tendo o conhecimento agregado nos processos e sistemas, e estimulando o 

compartilhamento de conhecimento por meio da captura, transferência e uso, 

preferencialmente com uma política de recompensa e reconhecimento dando suporte. 

 

Os blogs já nasceram com muitas das propriedades técnicas necessárias para uma gestão 

do conhecimento eficiente, como possibilidade de buscas por palavras-chave, classificação do 

assunto por categorias e, principalmente, a simplicidade na manutenção e atualização. Eles 

permitem encontrar a informação rapidamente e aumentar a produtividade por meio de uma 

ferramenta de baixo custo (CIPRIANI, 2008, p.63). 

Um exemplo que alia comunicação interna à gestão do conhecimento é o do banco de 

investimento alemão Dresdner Kleinwort Wasserstein que, ao abrir a oportunidade para que 

os funcionários escrevessem os próprios blogs, acabou colhendo os benefícios da troca de 

conhecimento, fundamental para o sucesso desse tipo de negócio, principalmente porque o 

mercado financeiro de hoje exige conhecimento global, atualizado e instantâneo, fatores que a 

aliança entre weblogs e a gestão do conhecimento se mostra muito eficaz. A Lucent 

Technologies também tirou proveito do blog como gestão do conhecimento ao integrá-lo com 

a Intranet. Como resultado, foi rapidamente percebido um aumento na coleta de informações 

por parte dos funcionários. A empresa obteve o reconhecimento dos colaboradores à medida 

que eles foram descobrindo que, para muitas atividades, eles não teriam que “reinventar a 

roda” (idem). 

A gestão de projetos também está alinhada à estratégia dos blogs corporativos voltados 

para o público interno. A gestão de projetos por meio desse veículo é mais efetiva que o uso 

de e-mails, porque nos blogs as informações são centralizadas e acessíveis para outras áreas 

da empresa. Isso é fundamental para projetos que precisam de um envolvimento 

organizacional completo (ibidem). 

Segundo Cipriani (2008, p.65): 

 

O blog, como gestor de projetos atravessa as quatro fases do projeto 

apresentadas [conceito, desenvolvimento, implementação e finalização], 

fazendo o papel de centralizador e distribuidor das informações do projeto 

[...]. Alguns tipos de informação que poderiam ser armazenados em um blog 
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de gestão de projetos são: problemas encontrados, agendamento de reuniões, 

comunicação de mudanças, orientações da equipe, troca de arquivos ou 

informações específicas importantes, lições aprendidas, entre outras. 

 

 

 Em se tratando de uma empresa de pesquisa como a Embrapa Solos, cujo trabalho 

baseia-se em projetos e possui forte demanda em gestão de conhecimento e melhoria de 

processos corporativos, faremos um estudo de caso sobre implantação de blogs internos e 

externo na organização governamental. 
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CAPÍTULO V - Implantação e manutenção de blogs em um centro 

de pesquisa: estudo de caso 

 

1. Considerações iniciais 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estatal ligada ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o mais importante centro de tecnologia agrícola 

do Hemisfério Sul. Apontada como uma das principais responsáveis pelos expressivos 

avanços agropecuários do País desde 1973, quando foi fundada, a empresa conta hoje com 46 

centros de pesquisa espalhados por quase todos os estados brasileiros, além de laboratórios 

nos Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra e Coréia do Sul, assim como escritórios na 

África (Gana, Moçambique e Mali, Senegal) e Venezuela. Para se ter uma ideia de sua 

importância para as exportações brasileiras na área agrícola, o País saiu de U$ 13.9 bilhões 

em 1989 (época em que esse dado começou a ser aferido) para U$ 76,4 bilhões em 2010, num 

vertiginoso crescimento de 450%. Não que a Embrapa tenha sido a única responsável por esse 

aumento, mas a estatal teve um papel bastante significativo. Com todo esse aumento na 

produção, o Brasil tornou-se nos últimos anos a maior potência da agricultura tropical do 

planeta, que responde por 35% dos empregos e um terço da renda nacional, além de ser o 

ramo mais punjante e globalizado da economia do Brasil (RYDLEWSKI; COUTO, 2011, 

p.98; EMBRAPA, 2011, on-line).  

A Embrapa Solos, localizada no Rio de Janeiro, é um dos 46 centros de pesquisa da 

empresa em solo nacional. Possui uma Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento 

do Nordeste (UEP), em Recife, onde atende a demandas regionais de pesquisa, levantamentos 

de solos, zoneamentos e planejamento municipal (EMBRAPA, 2011, on-line). 

Ao todo, trabalham na Embrapa Solos 150 funcionários; destes 116 no Rio e 34 em 

Recife. Seu grau de formação é alto: 4,1% possuem pós-doutorado; são 32,7% doutores; 

18,4%, mestres; 11,2% detém especialização; 19,4% são graduados e apenas 5,1% contam 

com o ensino médio e 3,1%, o ensino fundamental. São divididos em três grupamentos 

funcionais: pesquisadores, 46,4%, (que se dedicam exclusivamente ao desenvolvimento de 

estudos científicos); assistentes, 28,9% (que apóiam o trabalho dos pesquisadores e trabalham 

na administração) e analistas 24,7% (formados sobretudo por profissionais nas áreas de 

Ciências Humanas e Sociais) (CATHO, 2009, p. 11,  13). 
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Desde 2006, foram implantados blogs internos e um externo para suprir a demanda pela 

melhoria no fluxo de informações. Esses veículos somaram-se aos canais de comunicação 

existentes na época, como murais, cartazes, um informativo mensal impresso e e-mails. 

Mesmo com a implantação dos blogs – que são por natureza um tipo de mídia interativa e 

onde a comunicação é horizontalizada, como já foi visto antes – a comunicação do centro de 

pesquisa continuou seguindo o modelo top down, hierarquizado.  

Inaugurado em abril de 2006, o blog Em Dia com a Embrapa Solos, foi concebido desde 

o início para ser dirigido exclusivamente para os funcionários da unidade, contendo posts com 

notícias sobre o centro de pesquisa. A cada atualização, o jornalista responsável pelo weblog 

envia um e-mail para todos os empregados com o link da matéria. Tal veículo foi o primeiro 

de toda a Embrapa, antecedendo em mais de um ano a criação do blog da Embrapa 

Agroindústria Tropical, voltado para o público externo (EMBRAPA SOLOS, 2011, on-line). 

Paulo Maurício de Sousa Magalhães
57

, na época supervisor das áreas de Comunicação e 

Negócios e da Informática, relata o que motivou à criação do Em Dia (Gráfico 1), num 

período em que praticamente não se falava de blogs corporativos no Brasil: 

 

Havia uma reclamação acentuada dos empregados de que não havia fluxo de 

informações na unidade, como seria necessário. Por outro lado, tínhamos um 

problema que era difícil de resolver, que era o de fazer o fluxo acontecer, 

devido a uma série de fatores, inclusive falta de recursos humanos. Foi 

quando construímos um jornal eletrônico em HTML, mas depois paramos no 

problema de operacionalização, pois não era qualquer um que conseguia 

montar e manter sites, exigia uma linguagem de programação específica e 

um certo nível de conhecimento técnico.  

Eu já conhecia o mundo dos blogs, era blogueiro há um ano, e vi nesse 

veículo a facilidade que ele dava para operacionalizar o processo, publicar as 

coisas sem ser por pessoas especialistas em Tecnologia da Informação (TI). 

Em 30 ou 40 dias colocamos o blog no ar e tivemos um resultado positivo, 

como imaginávamos. Conseguimos melhorar a comunicação [por meio de 

publicações frequentes de posts] sem aumentar a carga no sistema de TI. 

 

 

 
 Apesar de abrir espaço para comentários, o Em Dia nunca despertou grande motivação 

dos empregados para opinar e gerar debates sobre os posts divulgados. Na prática, o Em Dia 

funciona como um jornal eletrônico interno, relatando os principais acontecimentos 

envolvendo a Embrapa Solos. Nesses cinco anos de atividade, poucas notícias despertaram o 

                                                             
57 Entrevista concedida pessoalmente em 09 fev. 2011. 
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interesse a ponto de gerar comentários. Para Magalhães (2011, informação verbal) o problema 

é a falta de cultura da empresa adequada a um diálogo horizontalizado:  

 

Havia uma visão de horizontalizar mais a comunicação, colocar o blog como 

um fórum de discussão, só que o centro não tem o hábito de dialogar, de 

discutir entre si. A coisa passou de um jornalista colocar notícias para uma 

mudança cultural. Ultrapassamos todas as dificuldades de quem sai na frente 

tem, mas quando o blog demandou uma outra postura cultural, ficou além da 

nossa capacidade. 

 
 

Gráfico 1: Blog Em Dia com a Embrapa Solos 
                              informativo noticioso, sem periodicidade definida 

 

 

 
Fonte: EMBRAPA SOLOS 

 

Apesar da falta de interatividade, o Em Dia teve boa repercussão junto aos funcionários. 

Assim, pouco tempo depois, foi criado o Blog de P&D (Gráfico 2), onde seu conteúdo 
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refletiria assuntos ligados à pesquisa e desenvolvimento de assuntos concernentes à unidade, e 

o Blog da Administração, com informações ligadas a esse setor. Ambos com espaço para 

comentários, mas, na prática, sem envolvimento algum dos empregados. A atual chefe geral 

da Embrapa Solos, Maria de Lourdes Mendonça
58

, concorda com Magalhães de que falta uma 

cultura corporativa que incentive a interatividade nos blogs da empresa, sobretudo no Em Dia 

com a Embrapa Solos. “Acho que não temos cultura nem tempo. Nossa agenda é muito cheia, 

voltada para inúmeras tarefas e cumprimento de metas, e os comentários no blog deveriam ser 

espontâneos e não tornarem-se mais uma meta a ser cumprida”.  

 
 
Gráfico 2: Blog da P&D - sequência de relatórios e acompanhamento de 

metas da Unidade 
 

 

Fonte: Embrapa Solos 

                                                             
58 Entrevista concedida pessoalmente no dia 10 de fev. 2011. 
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Para manter o Blog de P&D, há funcionários ligados ao Comitê Técnico Interno (CTI), 

por onde passam certos processos ligados à pesquisa, como o controle no cumprimento de 

metas da Unidade, publicação de papers, entre outros. O veículo nunca teve um caráter 

noticioso, e as matérias jornalísticas sobre as pesquisas desenvolvidas na Unidade 

continuaram sendo divulgadas no Em Dia. O Blog de P&D também possui uma linguagem 

demasiado técnica e contém basicamente relatórios e atas de reuniões do CTI. Não é 

atualizado com frequência. 

O Blog da Administração (Gráfico 3) também não é muito diferente. Possui algumas 

informações ligadas a recursos humanos, ao setor financeiro e protocolo, podendo passar até 

seis meses sem um novo post. As informações também não possuem uma linguagem 

jornalística, mas sim relatórios, formulários e normas da empresa, geralmente postadas pelo 

setor financeiro e de RH em linguagem técnica. 

 

Gráfico 3: Blog da Administração  
 pode passar até seis meses sem atualização 

 

 

Fonte: Embrapa Solos 
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Em ambos os blogs, de P&D e da Administração, o envolvimento dos empregados 

extremamente baixo. 

O único blog que realmente caracteriza-se e funciona como tal é o Blog do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (Gráfico 4). Lançado em dezembro de 2006, 

veio atender a uma demanda de um grupo de cientistas ligados a pedologia, que já utilizavam 

e-mails e até cartas para trocarem informações. É um weblog absolutamente técnico e focado 

em pedologia, mas a interatividade é constante.  

 
 
Gráfico 4: Blog do SiBCS – interatividade intensa apesar dos posts  

           abordarem um assunto muito específico 

 

          Fonte: EMBRAPA SOLOS 

 

O pesquisador e blogueiro Humberto Gonçalves dos Santos
59

 comenta sobre o sucesso 

do veículo: 

                                                             
59 Entrevista concedida pessoalmente em 09 de fev. 2011. 
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Iniciamos o blog em dezembro de 2006, para suprir uma necessidade de 

comunicação entre os membros do comitê de classificação de solos. Dele 

participam cientistas de todos os comitês de classificação de solos, além de 

pedólogos. Antes de tomar uma decisão para publicar um estudo de solos, as 

pessoas comentam através do blog. Quando o comitê se reúne para fechar a 

classificação, já ela está bastante divulgada. Os posts geram muitos 

comentários. Antes desse veículo nós trocávamos ideias  por meio de 

malotes, telefone, correio e levávamos para o congresso (a cada dois anos) 

tudo o que tinha sido discutido. Uma das grandes vantagens do blog é a 

capacidade de armazenamento de informação de forma permanente.  

  

Apesar de somente abordar um nicho bem específico dentro do estudo de solos – a sua 

classificação, o Blog do SiBCS conta com cerca de 60 participantes, entre pesquisadores e 

estudantes. No grupo estão 15 membros de comitês regionais que também podem enviar 

posts, numa periodicidade média de um por mês. O blog gera comentários e sugestões, 

inclusive de cientistas e estudantes estrangeiros. 

2. Procedimentos de pesquisa  

 

Nesse cenário, questiona-se: quais impactos ocorreram com a implantação dos blogs na 

unidade no que concerne ao fluxo de informações e ao clima organizacional? Para 

compreender melhor o “estado da arte” desses dois fatores na Embrapa Solos, buscou-se 

levantar dados primários junto aos empregados, por meio de entrevistas estruturadas e semi-

estruturadas (ver anexo), além de informações reveladas por duas recentes pesquisas 

realizadas no centro: uma sobre Comunicação Interna e outra sobre Clima Organizacional. 

Ambas também com questionários estruturados e semi-estruturados. O objetivo deste 

conjunto de informações visa descobrir como os blogs internos são percebidos pelos 

empregados em relação ao acesso a informações corporativas e ao bom clima organizacional. 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, que se justifica, sobretudo, quando se 

pretende entender a natureza de um fenômeno social (RICHARDSON, 1989, p.38). Godoy 

(1995, p.21) descreve os atributos da pesquisa qualitativa: 

 

Algumas características básicas identificam os estudos denominados 

“qualitativos”. Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 

“captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 
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envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de 

dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 

fenômeno. Partindo de questões amplas que vão se aclarando no decorrer da 

investigação, o estudo qualitativo pode [...] ser conduzido através de 

diferentes caminhos [...]: a pesquisa documental, o estudo de caso e a 

etnografia. 

 

 

 O estudo de caso foi escolhido como estratégia de pesquisa no presente trabalho 

porque o fenômeno a ser estudado se insere na caracterização descrita por Yin (2001, p. 19): 

 

Os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.   

[...] Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas 

situações, nas quais se incluem: política, ciência política e pesquisa em 

administração pública; sociologia e psicologia comunitária; estudos 

organizacionais e gerenciais [...]. 

 

Segundo o autor (idem, p.27), o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes.  

O estudo de caso conta com muitas técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas 

duas fontes de evidências usualmente não são incluídas no repertório do historiador: 

observação direta e série sistemática de entrevistas. “[...] pode-se basear o estudo de caso em 

qualquer mescla de provas quantitativas e qualitativas. [Mas] nem sempre elas precisam 

incluir observações diretas e detalhadas como fonte de provas” (YIN, 2001, p.34). 

A pesquisa “Satisfação com os blogs da Embrapa Solos” foi realizada de 8 a 10 de 

fevereiro de 2011 e obteve a resposta de 50 empregados da unidade, num universo de 116 

funcionários. Como havia um grupo de férias, em pós-graduação, em viagem ou de licença, o 

universo total se restringiu a 96 possíveis entrevistados. Assim, a pesquisa atingiu 52% dos 

funcionários disponíveis. 

Para obter o maior número de respostas possíveis, a aplicação do questionário 

(disponibilizado na Web) foi realizada pessoalmente, tendo em vista que historicamente o 

retorno dos empregados para esse tipo de ação costuma ser muito demorado e a participação, 

reduzida. Todos foram segmentados por cargo ocupado, ficando categorizados em 

“pesquisador”, “analista” e “assistente”. Foram 16 perguntas “fechadas” e três com respostas 

“abertas”, onde o entrevistado dava sugestões de melhoria aos blogs. Segundo Selltiz, 

Wrightsman e Cook (1987, p.19), a principal vantagem da entrevista (na qual o entrevistador 
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está face a face com o entrevistado) diante do questionário (onde o indivíduo limita-se a 

responder às perguntas sozinho), é que a entrevista quase sempre produz uma melhor amostra 

da população em estudo, além de superar a inabilidade de muitas pessoas em responder 

adequadamente por escrito. Para Richardson, (1989, p.40), “no que diz respeito a 

procedimentos metodológicos, as pesquisas qualitativas de campo exploram particularmente 

as técnicas de observação e entrevistas devido à propriedade com que estas penetram na 

complexidade de um problema”. 

No primeiro bloco da pesquisa sobre a satisfação com os blogs, as questões fechadas 

procuraram identificar o cargo do entrevistado, suas preferências quanto ao número de 

weblogs existentes na unidade e o nível de contentamento na relação blog x setor responsável.  

No segundo bloco de perguntas o objetivo foi analisar a frequência de acesso ao Em Dia 

com a Embrapa Solos e quais tipos de assunto o entrevistado gostaria de encontrar no blog. 

Da mesma forma foi questionado com relação ao Blog de P&D e o da Administração.  

Na terceira e última parte da pesquisa, buscou-se obter sugestões de melhoria para cada 

blog, além de identificar quais elementos desses veículos desagradavam ao funcionário. 

 

2.1. Os resultados encontrados 

 Foi verificado que 96% dos consultados acessam diariamente a Internet e 56% estão 

satisfeitos com os três blogs existentes direcionados ao público interno. Tal contentamento 

também se refletiu na distribuição de setores responsáveis na manutenção dos weblogs, com 

37% de aceitação. 

 Como pode se observar no Gráfico 4, pelo seu caráter noticioso, objetivo e de fácil 

compreensão, o Blog Em Dia com a Embrapa Solos é o mais acessado (62%), seguido pelo 

Blog da P&D (32%) e da Administração (25%). 
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Fonte : Pesquisa de Satisfação com os Blogs da Embrapa Solos 

Apesar de ser o segundo mais acessado, o Blog da P&D é o que apresenta o maior 

índice de rejeição. Do total entrevistado, 35% dos funcionários acessam raramente, 

geralmente porque ele é visto como um veículo direcionado apenas para pesquisadores, com 

uma linguagem muito técnica (39%). Para 15% dos respondentes, o blog não tem importância 

alguma. O que faz com que ele ainda seja o segundo mais acessado deve-se à quantidade de 

pesquisadores que costumam consultar suas informações. 

 

 

Fonte : Pesquisa de Satisfação com os Blogs da Embrapa Solos 

 

 Apesar de ser o mais rejeitado, o Blog da P&D gera uma curiosidade entre os 

empregados que não exercem a função de pesquisador. O levantamento revelou que 25% se 

interessariam mais pelo blog se nele houvesse informações sobre andamento de projetos e 
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Em Dia Com a Embrapa Solos

Blog de P&D

Blog da Administração

Gráfico 4: Percentual de acessos aos blogs
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Gráfico 5: Percentual de rejeição ao conteúdo
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24% teriam mais curiosidade em acessar o veículo se fossem divulgados os eventos ligados a 

pesquisa – mas sempre com uma linguagem acessível. 

Já no Blog da Administração existe uma grande demanda por informações do tipo 

“como proceder em caso de viagem”, ou “como agir em caso de necessidade de veículo”, ou 

seja, informações sobre processos administrativos pelos quais os empregados costumam 

passar (22%). Também atingiu o mesmo percentual (22%) o número de funcionários que 

gostariam de ter mais informações ligadas a Recursos Humanos, do tipo um passo-a-passo de 

como proceder em caso de emergências médicas, como a família deve agir em caso de 

falecimento do empregado, enfim, seus direitos e deveres divulgados de forma didática.  

Esses dois itens foram os que tiveram maior apelo, seguido do item “normas e regulamentos 

da Embrapa”, com 20%.   

As próximas pesquisas que serão analisadas avaliam o grau de satisfação da 

comunicação interna da unidade e seu clima organizacional. Esses dados se mostram 

relevantes para a construção mais completa do cenário que reflete fluxo, armazenamento e 

acesso às informações na Embrapa Solos e sua repercussão junto aos empregados. 

 

3. Outras pesquisas relevantes 

 

3.1. Pesquisa de Comunicação Interna 

 

Em 2010 foi realizada uma pesquisa sobre Comunicação Interna na Embrapa Solos, que 

também revelou dados significativos para os objetivos deste estudo.  A análise surgiu a partir 

da reestruturação da Área de Comunicação e Negócios da Unidade, quando foi identificada a 

necessidade de redimensionar os meios através dos quais o público interno obtém 

informações e notícias relativas aos trabalhos de pesquisa, transferência de tecnologia e ações 

de gestão da Unidade (BATISTA, 2010, p.1).  

Além do blog de caráter jornalístico, Em Dia com a Embrapa Solos, a comunicação do 

centro de pesquisa está baseada em cartazes, mural, e-mails e na circulação de informativos 

internos com notícias de interesse geral, tais como o Solovox, o ACN Informa e o CHGeral 

Informa - também em formato eletrônico, distribuídos por e-mail. Somando-se a esses 

veículos, há o espaço Café & Ideias, onde os funcionários podem se reunir ao ar livre para 

tomar um cafezinho e interagir.  
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A pesquisa foi realizada em caráter exploratório, buscando conhecer em que medida o 

acesso aos meios de comunicação disponibilizados atendiam aos empregados sob os aspectos 

de conteúdo, eficácia, interesse, além de averiguar a percepção dos funcionários sobre a 

divulgação de assuntos ligados a gestão e tecnologias geradas pelo centro. Não foi alvo de 

investigação os clientes externos. Nesta pesquisa quantitativa, houve 63 questionários 

respondidos, onde os funcionários foram divididos em áreas de atuação, como ilustrado no 

Gráfico 6 a seguir (idem, p. 1-2). 

 

Fonte : Pesquisa de Comunicação Interna – Embrapa Solos 

 

Sem entrar em outros pormenores metodológicos desnecessários para os objetivos desse 

estudo de caso, destacamos apenas alguns resultados revelados por essa pesquisa (BATISTA, 

2010): 

 

 Os meios onde são encontrados conteúdos mais relevantes, em todas as áreas de 

atuação do funcionário são e-mail, contato pessoal e reuniões (Gráfico 3); 

 

Gráfico 3: Eficácia dos meios de comunicação por área 

Laboratório
10%

Administração
43%

P&D
47%

Gráfico 6: Percentual da amostra por área de atuação
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Fonte: Pesquisa de Comunicação Interna - Embrapa Solos 

 O e-mail não é somente o canal percebido como aquele que possui as 

informações mais relevantes, mas também o veículo preferencial para recebê-las 

por 39% dos funcionários. Em segundo lugar na preferência vêm as reuniões, 

com 35%. O Blog Em Dia, apesar de popular entre os blogs da unidade, é o 

segundo mais rejeitado na preferência dos empregados para receber informações 

relevantes, só perdendo para o informativo Solovox. 

 

3.2. Pesquisa de Clima Organizacional 

 

Em 2009 foi realizada uma pesquisa de clima organizacional em todas as unidades da 

Embrapa, pela Catho Consultoria. O objetivo era aferir o grau de motivação dos membros da 

empresa, analisando-se “o estado de saúde” da corporação, com diagnóstico por meio de 

análises estatísticas e qualitativas, identificando-se onde é necessário intervir.  

Na Embrapa Solos, foram realizadas pesquisa quantitativa, efetivada por meio de 

aplicação de questionário eletrônico e impresso, e qualitativa, aplicada por meio de grupos 

focais na unidade. Noventa e oito empregados responderam à pesquisa quantitativa 

(questionários) e 15 participaram da pesquisa qualitativa. A seguir, destacamos alguns dados 

mais significativos dentro do propósito deste estudo de caso (CATHO, 2009, p.2-4): 
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 Segundo 66,3% dos respondentes, os processos de trabalho não são organizados, 

havendo burocracia excessiva. 

 Para 51% dos empregados, não há uma relação de confiança entre a chefia e a 

equipe do setor no qual trabalha.  

 Outro fator que chamou atenção na pesquisa no que concerne ao fluxo de 

informações é que 59,2% não se sentem informados nem sobre assuntos do seu 

setor. As próprias metas estabelecidas para a realização de trabalhos no setor não 

são claras para 60,2% dos funcionários. Do total de pesquisados, 40,8%  sentem-

se informados sobre o que acontece no seu departamento. 

 A sensação de não ser “ouvido” aparece fortemente na pesquisa. Para 55,1% dos 

empregados, a empresa não os convida para participar da elaboração das normas 

internas; 57,7 % acreditam que os critérios de progressão salarial não são claros; 

57,1% afirmam que a Embrapa Solos não reconhece quando os funcionários 

apresentam ideias criativas e inovadoras para a organização.  

 

 Quanto ao Suporte Social, obteve favorabilidade de 46,3%, menor do que o 

resultado de 49,6% apresentado pela Embrapa. [...] a claridade das metas 

estabelecidas para a realização de atividades [...] apresentou um índice crítico, 

assim como a análise sobre a comunicação praticada para facilitar o entendimento 

dos funcionários sobre a relação de trabalho com os objetivos e metas da empresa. 

Qualitativamente, percebe-se que não há estímulo para que as áreas se 

comuniquem internamente e que muita informação não é distribuída. 

 

 Com esses e outros indicativos, a favorabilidade geral da Embrapa Solos ficou em 

50% na pesquisa quantitativa, 3,2 pontos percentuais abaixo da média geral da 

Embrapa. O resultado da Embrapa como um todo ficou em 53,2% de 

favorabilidade, com 46% dos respondentes sendo pouco favoráveis, desfavoráveis 

ou totalmente desfavoráveis (segundo a escala do questionário) aos atributos 

pesquisados.  
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Fonte : Pesquisa de Clima Organizacional – Catho 

 

 

Diante de tal quadro retratado na pesquisa, a Embrapa Solos, assim como todos os 

outros centros de pesquisa, traçou um plano estratégico com metas a serem atingidas, visando 

melhorar os indicadores que apresentaram resultados desfavoráveis.  

 

4. Conclusões 

 

Como pode-se observar nos dados levantados nas três pesquisas, a comunicação e o 

acesso a informações continua a ser um ponto delicado na unidade, que acaba atingindo o 

bom clima organizacional. Boa parte dos empregados não tem clareza sobre informações de 

seu próprio setor, das metas da empresa e sentem-se injustiçados no momento da avaliação. 

Assim, apesar das condições de trabalho serem consideradas boas (com 67% de avaliações 

positivas), o problema aparece no trato humano, no fluxo de informações ineficiente, que gera 

interpretações distorcidas, desorientação e sensação de injustiça. 

Com isso, verifica-se a necessidade de uma total reformulação nos blogs da unidade, 

passando a envolver também a sua Intranet, que no momento só é utilizada para a solicitação 

de uns poucos serviços. A informação precisa ser trabalhada de acordo com o público alvo, 

mas também nivelada para todos os funcionários. Desta forma, o Blog da P&D, por ser 
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Gráfico 4: Resultado da favorabilidade geral 
da Embrapa Solos 
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voltado inicialmente para os pesquisadores, não precisa ter um formato hermético. Nele 

poderia haver informações sobre andamentos de projetos e seus benefícios para a sociedade, 

tratadas de forma mais didática para quem não é especialista.  

O mesmo raciocínio se aplica ao Blog da Administração, que possui a grande 

responsabilidade de ser um veículo mais dinâmico, centralizando todas as informações que o 

empregado deve saber para poder exercer seu trabalho, viajar, utilizar um veículo da empresa, 

etc. Também deve ficar claro para todos que seria um grande repositório de conhecimentos 

ligados a recursos humanos, sobre todos os aspectos de direitos e deveres do funcionário. 

Tudo de forma simples e didática, de fácil consulta. 

Percebe-se no Blog Em Dia uma demanda também por assuntos fora do âmbito do 

trabalho. Abordagens mais “humanas” de colegas, mostrando “o outro lado”. Recentemente 

foi publicado um post que relatava as viagens pelo mundo de um “mochileiro” que trabalha 

no setor de informática. Tal matéria gerou boa repercussão e é tida como referência entre as 

melhores do blog.  

Em todos os três weblogs já existentes, há a necessidade de posts que incentivem a 

participação, do tipo: “o que você acha...” – como uma forma de motivar os empregados a 

expor seus pensamentos sem medo de represálias. 

Aliás, por sua natureza essencialmente pessoal e democrática, os blogs pressupõem um 

ambiente descontraído, cordial e leve, de modo que os empregados fiquem encorajados para 

participar de debates de assuntos interessantes – sejam eles relacionados a trabalho ou não. 

Até porque para se criar uma “cultura blogueira” na unidade, considerando esse novo veículo 

de comunicação, cheio de peculiaridades próprias e a idade média avançada dos funcionários, 

é necessário que se incentive a criação de grupos espontâneos, sobre assuntos oriundos dos 

próprios empregados. Afinal, tal qual o exitoso Blog do Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos, a demanda tem que vir dos funcionários. O ideal é que a empresa sirva como um 

catalizador e incentivador do debate, mas quanto aos assuntos a serem abordados, estes 

deveriam ser de livre escolha. 

Acreditamos que há espaço também para outros tipos de weblogs internos, mais 

pessoais e personalizados, com o objetivo de agregar funcionários com interesses afins. Se 

determinado empregado é um cinéfilo, por exemplo, poderia ser incentivado a blogar sobre o 

assunto, de modo a despertar o interesse e o entrosamento dos colegas que se interessam pelo 

mesmo tema. Isso poderia ajudar na integração e na criação de novos laços amizade, baseados 
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em interesses afins o que, por conseguinte, contribuiria para melhorar o clima organizacional 

do centro de pesquisa.  

Há também de se abrir um canal direto com cada chefia, uma vez que a administração 

da unidade é dividida em Chefia Geral, de P&D e de Administração, cada uma responsável 

pelo setor correspondente. Em cada weblog dessas chefias, poderia se formar um fórum de 

debates, de maneira democrática e respeitosa, obedecendo uma política de edição de blogs 

que precisaria ser elaborada, para se evitar os excessos. 

Também faz-se necessário mudar a cultura dos e-mails para todos os empregados como 

o principal canal de informação. Há muito conhecimento que poderia estar alocado em bancos 

de dados na Intranet e um sistema de TI integrando todos os computadores, onde houvesse 

links para novidades, assuntos gerenciais, processuais, de recursos humanos, etc. 

Considerando que praticamente 100% dos empregados possuem computador com acesso à 

Internet, essa gestão de informação poderia ser efetuada de modo mais simples, econômico e 

eficaz – o que não deixaria de lado os tradicionais veículos “analógicos”, tais como panfletos, 

cartazes e murais, porém voltados para reforçar mensagens já divulgadas digitalmente. 

Mas para que tudo isso possa dar certo, é imprescindível um longo trabalho de mudança 

cultural, o que acreditamos ser possível, uma vez que a empresa passar por uma grande 

renovação de funcionários. Para essa “nova geração” que está entrando na Embrapa, é 

fundamental um ambiente que gere a sensação de justiça, companheirismo, igualdade e que 

incentive a criatividade. Afinal, que seria da Ciência se não fosse a imaginação fértil dos 

grandes gênios da humanidade? 
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Considerações finais  

 

 Com 2 bilhões de internautas espalhados pelo mundo, distribuídos por tantas redes de 

relacionamento, (só o Facebook reúne 500 milhões) era de se esperar que profundas 

mudanças ocorressem na delicada balança “informação x poder”. De repente, a mídia 

tradicional – e não somente a propaganda – tornou-se desacreditada e agora o cidadão comum 

é a própria mídia. Qualquer “mortal” pode ter centenas ou milhares seguidores no Twitter, 

sem nem precisar ser uma celebridade. Qualquer consumidor que tenha se sentido lesado pode 

protestar no YouTube, que provavelmente ele será atendido com mais agilidade.  

Foi o que aconteceu recentemente com Oswaldo Borelli, que passou três meses 

tentando resolver o problema da sua geladeira Brastemp quebrada. O caso só foi resolvido 

depois que ele postou suas críticas no YouTube e no Twitter, o que gerou tanta repercussão 

que o nome da empresa apareceu entre os 4 trending topics
60

 mais discutidos do mundo no 

microblog no dia 28 de janeiro deste ano. Ao usar esses dois veículos de mídia social, Borelli 

conseguiu o apoio de milhares de consumidores. Vários internautas condenaram o fabricante, 

cujo slogan “não é assim uma Brastemp” virou bordão popular. Imediatamente, Borelli 

recebeu uma geladeira nova (ZMOGINSKI, 2011, on-line). 

Sinal de um tempo no qual a comunicação deixou de ser verticalizada, de cima para 

baixo, para ser horizontalizada e muitas vezes debaixo para cima. Os veículos de imprensa 

procuram se adaptar à essa nova realidade, convidando cada vez mais os leitores/ 

espectadores para participarem de suas programações e reportagens. A figura do “repórter 

cidadão” tornou-se recorrente em vários veículos de imprensa, como uma forma de interagir 

com esse leitor, até então anônimo e sem voz. 

No entanto, estamos apenas no início. É uma revolução lenta e silenciosa, que deixa a 

reputação das empresas por um fio, forçando-as a aprimorarem intensamente seus canais de 

atendimento ao cliente. Agora, mais do que nunca, o cliente tem sempre razão. Não que ele 

esteja sempre certo necessariamente, mas a empresa precisa ser o tempo todo transparente, 

honesta e sincera.  

                                                             
60 Os Trending Topics ou TTs são uma lista em tempo real dos nomes mais postados no Twitter pelo mundo 

todo. 
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Tal como nos relacionamentos humanos, onde há acertos e erros, as organizações 

precisam se “humanizar” para conseguir mercado. Precisa abrir o diálogo, admitir seus erros e 

não só festejar os acertos.  

Da mesma forma, a propaganda também mudou. Está deixando de ser invasiva para 

ser à base da permissão. O chamado “consumidor centauro” não quer ser tratado mais com 

impessoalidade nem “ser empurrado” para produtos que não lhe interessam. Assim, a 

personalização da mensagem tornou-se cada vez mais necessária. 

Este trabalho de estudo de caso buscou apenas dar uma pequena contribuição a esse 

novo mundo que se abre. Dos muitos livros a respeito de mídias sociais, quase todos são 

baseados no empirismo, pois toda essa novidade ainda assusta muitos executivos e ainda não 

geraram muitos estudos acadêmicos.  

Ao tentar negar essa nova realidade, muitas empresas se esquecem de que mesmo que 

elas não “falem” com seus consumidores, estes estarão falando de suas marcas. Ao abrir o 

diálogo com os clientes, ao menos a corporação terá a oportunidade de dar a sua versão dos 

fatos e poderá criar laços afetivos com os clientes. Afinal, não é à toa que já existam tantos 

“evangelistas” que contribuem tanto para a imagem corporativa, defendendo-a, auxiliando no 

suporte ao cliente de modo voluntário e muitas outras contribuições que fortalecem a 

reputação da empresa. Esta, da mesma forma, pode entrar agora em contato direto com seus 

clientes e funcionários para ouvir o que eles pensam, sentem, desejam. É muito mais do que o 

marketing tradicional apregoado por Kotler há anos: agora é o marketing 3.0., ou a era voltada 

para os valores. Sob essa nova perspectiva, “em vez de tratar as pessoas simplesmente como 

consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como seres humanos plenos: com 

mente, coração e espírito”. Em um mundo tão dinâmico e abarrotado de informações, os 

clientes buscam empresas que também reflitam suas necessidades de justiça social, econômica 

e ambiental na sua missão, visão e valores. Nessa nova era, os consumidores não buscam 

apenas a satisfação funcional e emocional, mas também o contentamento espiritual nos 

produtos e serviços que escolhem. É a forma mais sofisticada da era centrada no consumidor. 

(KOTLER et al., 2010, p. 4). 

Para que as organizações tenham êxito nesse novo cenário, é necessário um tratamento 

individualizado com o público, interno e externo, na criação de vínculos autênticos, não 

apenas baseados no interesse da venda. Se a Zappos possui um dos melhores atendimentos do 

mundo, é porque a empresa se utiliza das novas mídias para se relacionar com os clientes num 
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processo semelhante ao de face a face, opondo-se às mídias de massa, num legítimo interesse 

em estabelecer relacionamentos e não vendas. 

Nos institutos e empresas de pesquisa a situação não é diferente. Apesar dessas 

organizações não terem uma linha de montagem tal como nas fábricas tradicionais – e sim 

protótipos e propostas de novos processos – mais do que nunca as redes sociais podem 

contribuir para a criação de um ambiente criativo, democrático, onde as boas ideias floresçam. 

Os pesquisadores por exemplo poderiam dialogar não somente com seus pares, mas 

também com seus colegas “não-técnicos” e com a própria sociedade como um todo. Adotando 

uma linguagem simplificada nas redes sociais, elas poderiam ser grandes aliadas na 

divulgação dos avanços da ciência e tecnologia. Experiências como a exposição Ciência para 

a Vida (onde a Embrapa exibe ao público suas realizações, de uma maneira simples e 

didática) já mostraram que há um interesse da população na ciência, bastando “traduzi-la” e 

torná-la interessante. 

No caso de empresas públicas como a Embrapa, que dependem quase totalmente de 

recursos do Tesouro Nacional, a situação é ainda mais delicada: todo cuidado é pouco com 

sua imagem institucional.  Mas isso não é sinônimo de que a organização deva se “fechar em 

copas”, mas sim se “humanizar” e se relacionar com os diversos segmentos da população, 

num diálogo aberto e honesto. Comemorando vitórias e explicando os erros. Neste caso, o 

raciocínio é o mesmo ao empregado nas empresas privadas, que dependem de vendas para a 

própria sobrevivência. Só que neste caso, a “venda” não é de um produto, e sim de uma 

reputação – razão maior de sua existência. 

O grande desafio está na mudança da cultura empresarial, seja na iniciativa privada ou 

nas instituições públicas. No século XIX, prevaleceu a máxima “o público que se dane”. 

Depois, com o advento da comunicação de massa, a opinião pública passou a ser considerada 

(ou em alguns casos, manipulada). Agora, o momento é outro. É o da transparência. É a 

empresa entregar o que promete, sob pena de receber uma saraivada de críticas em blogs, 

tweets, fóruns de discussão, comunidades diversas, etc. Não há mais espaço para o controle da 

opinião pública por meio da imprensa e da propaganda. Os consumidores estão cada vez mais 

desacreditando de ambos e obtendo informações através de outras fontes. Portanto, se a 

empresa – seja ela pública ou privada – se propõe a estabelecer verdadeiramente um diálogo  

honesto e sincero com seus públicos de interesse, colocando suas justificativas e seus pontos 

de vista sobre as mais diversas questões, a prática já mostrou que o consumidor cidadão será 

muito mais complacente no momento de fazer algum julgamento.  
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Por outro lado, caso a organização utilize as redes sociais apenas como mais um canal 

de manipulação e de divulgação de informações de caráter publicitário, desconsiderando a 

importância de uma relação honesta e de troca de ideias e opiniões com o consumidor 

cidadão, a imagem corporativa pagará um alto preço por isso. Porque se a crítica for 

censurada nas redes sociais da empresa, os comentários ácidos surgirão nas demais 

comunidades da Internet, muitas vezes onde a organização nem imagina e tampouco aparece 

para contar a sua versão da história.  

No final de toda essa “ciberestrada”, observa-se um retorno às origens. Quando o 

freguês ia à mercearia do bairro, era atendido pelo dono, chamado pelo nome e perguntado 

sobre a saúde da família. A antiga pracinha agora é as redes sociais, onde qualquer um pode 

ficar bem ou mal falado. Mais do que nunca, o mundo virou uma aldeia global – e as 

organizações precisam despertar para isso. 
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