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information Management - O que 
é um negócio social? 
Jesse Wilkins – Nós podemos 
definir que taticamente o Social 
Business é a conexão entre os sistemas 
sociais - a colaboração, as wikis, os 
blogs, as mídias sociais – associados 
aos processos de negócios e aplicações 
corporativas, que são utilizados a 
fim de facilitar estes processos. A 
partir de uma perspectiva estratégica, 
os negócios sociais são aqueles que 
reconhecem e alavancam o valor das 
mídias sociais para agilizar processos 
e valor para os negócios.

iM – Então podemos dizer, pela 
definição, que nem todas as 
empresas são sociais? 
JW- Sim, claro, mas muitas 
organizações ainda têm a mentalidade 
de que a mídia social não é ideal para 
negócios, ou que se limita a partilha 
de fotos de gatinhos e o que você 
almoçou naquele dia no restaurante 
X. Mas, a rápida ascensão das 
mídias sociais dá aos consumidores, 
parceiros, fornecedores e outras 
partes interessadas, novos canais para 
se envolver, interagir ou reclamar, 
sejam empresas ou organizações de 
várias espécies. É imperativo que as 
organizações reconheçam como lidar 
com estas oportunidades, tanto pelo 
lada positivo quanto negativo.

A empresa de pesquisa de 
McKinsey & Company publicou uma 

pesquisa que indica que as empresas 
sociais, o que eles chamam de 
empresas em rede, são mais propensas 
a serem líderes de mercado ou 
ganharem mais espaço de mercado e 
terem margens de lucro mais elevadas 
do que as organizações que não estão 
tão engajadas.

iM – Como é que as mídias sociais 
interagem com gerenciamento de 
conteúdo corporativo (ECM)? 
JW- A AIIM acredita que existem um 
grande número de maneiras nas quais 
o social e o ECM podem e devem 
interagir. Começemos com a pesquisa 
que fizemos com Geoffrey Moore, 
futurista e autor do MIT cuja íntegra 
pode de acessada no link: http://www.
aiim.org/futurehistory.

Além disso, a AIIM tem sido 
uma defensora do uso de tecnologias 
de ECM, incluindo gerenciamento 
de documentos, gerenciamento de 
registros, e assim por diante, para 
gerenciar conteúdos de forma mais 
eficaz. Também reconhecemos o valor 
das aplicações nas linhas de negócios 
para gerenciar conteúdo estruturado 
como CRM, ERP e etc. 

Em primeiro lugar, os 
fornecedores de ECM estão 
disponibilizando ferramentas do tipo 
social como parte de suas ofertas, 
alavancando seus próprios sistemas 
de registro para gerenciá-los. Em 
segundo lugar, muitos fornecedores 
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de ECM oferecem conexões para os 
serviços comerciais mais comuns, 
como Twitter e Facebook, de modo 
que as contas e a organização oficial 
possam ser gerenciadas dentro de 
suas aplicações.

O mercado de soluções para 
negócios sociais corporativos 
continua a crescer. Essas soluções 
podem ser stand-alone ou podem 
alavancar plataformas de ECM já 
existentes, como o SharePoint para 
fornecer capacidades sociais mais 
robustas e gestão de segurança, 
capacidades para governança global 
e até mesmo discovery.

iM – Na sua opinião, com o que 
as organizações devem estar 
preocupadas no que diz respeito 
aos sistemas de negócios sociais?
JW- Para mim existem três grandes 
preocupações: a cultura e percepção, 
a governança e a tecnologia.
a. Cultura. Soluções de negócios 
sociais oferecem maneiras fáceis para 
os funcionários se comunicarem e 
compartilharem, tanto interna como 
externamente. Isto significa que a 
cultura organizacional deve partir 
de princípios de transparência e 
compartilhamento, a fim de ser bem-
sucedida. Ao mesmo tempo, muitas 
empresas ignoram os softwares de 
social business ou até mesmo tentam 
proibi-los. E sabemos que isso não 
vai funcionar: fornecedores, clientes 
e eleitores já estão usando todas 
essas ferramentas para falar, apoiar e 
criticar organizações. Você pode ser 
parte da conversa ou não, mas você 
não pode ignorá-la ou esperar que 
ela vá embora.
b . Governança: Sistemas de 
negócios sociais exigem uma gestão 
semelhante como os sistemas 

de registro: políticas aceitáveis 
de uso, políticas de segurança 
e procedimentos de gestão da 
informação, processos para mover 
discussões em ambientes mais 
formais quando necessário, e assim 
por diante. Os detalhes específicos 
podem ser mais simples, mas a 
informação não pode ser ignorada só 
porque ela foi disseminada usando 
o Facebook ou o Twitter, em vez de 
e-mail ou pelo seu site.
c . Tecnologia: Centenas de 
milhões de usuários utilizam os 
principais serviços comerciais 
propostos pelas mídias sociais. 
Eles irão acessá-los através de 
dispositivos móveis e gastam 
bilhões de horas por mês 
navegando, em todo o mundo. 
Ao mesmo tempo, até mesmo 
soluções de negócios sociais 
corporativas são geralmente 
muito baratas e podem ser 
configuradas em minutos, ao invés 
de meses. Estes aspectos estão 
transformando as expectativas 
dos consumidores e das empresas, 
como a facilidade de uso, 
agilidade e confiabilidade. E não 
se enganem: essas soluções são 
robustas e confiáveis. As empresas 
que as ignorar vão encontrar-se 

cada vez menos competitivas e 
marginalizadas como reforça o 
estudo da McKinsey.

iM – O que você julga importante, 
então, para que as organizações 
possam começar a utilizar o Social 
Business em seus negócios?
JW- A AIIM desenvolveu um 
Roadmap para o Social Business que 
descreve as etapas que as organizações 
podem seguir para maximizar a eficácia 
do negócio social. (http://www.aiim.
org/Social-Business-Roadmap).
Mas em resumo, as organizações 
podem começar devagar, mas devem 
começar hoje, configurando uma 
conta em um serviço comercial para 
experimentar as possibilidades e ver 
o que funciona e qual a melhor opção 
para se envolver com os clientes. Ao 
mesmo tempo, as organizações devem 
rever sua estrutura de governança 
da informação para garantir que 
abrange meios de comunicação 
social ou atualizá-la se isso não 
acontecer. E o mais importante é 
que devem considerar sua estratégia 
e objetivos para identificar as áreas 
onde os processos de negócios sociais 
e sistemas de comprometimento 
podem ser aproveitados da forma mais 
eficiente possível. 

É notável como o mercado 
para negócios sociais e 
suas soluções cresceu
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