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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Redes sociais corporativas foi o tema do 53º Fórum de TIC, que reuniu representan-
tes de empresas  com perfis, segmentos de atuação e também experiências bem 
diferenciadas de uso da ferramenta, caso da  própria Dataprev, da IBM, da Sony, da 
CPFL e da TOTVs. 

Sabemos que as empresas estimulam a criação e o uso das redes sociais inter-
nas com objetivos específicos e estratégicos. É sobretudo  um canal de comunica-
ção onde os empregados podem ser ouvidos e, mais do que isso, respondidos. Elas 
melhoram a qualidade de processos de gestão de áreas, departamentos e equipes. 
Mas vimos na discussão desse Fórum que a rede também é uma ferramenta impor-
tante no suporte a processos de mudança de uma organização. Porque tem o poder 
de conectar, integrar gerações, engajar, comunicar e compartilhar conhecimento.

Boa leitura!
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A experiência da ond@ na Dataprev: desafios para
além da comunicação e da colaboração
Lucilia Ferreira
Dataprev

A Dataprev é uma empresa pública, vinculada ao ministério da previdência so-
cial, criada em 1974, cuja sede é em Brasília. Nosso presidente é o Rodrigo As-
sumpção e temos quatro diretorias: Diretoria de Finanças, cujo diretor é o Álvaro 
Botelho; Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informação, à frente 
Rogério Mascarenhas; a Diretoria de Pessoas, Janice Brutto é a diretora; e a Di-
retoria de Infraestrutura de TIC, Daniel Darlen. Nossa missão é fornecer soluções 
de tecnologia da informação e da comunicação para execução e o aprimoramento 
das políticas sociais do estado brasileiro. Nossa visão de futuro é nos tornar o 
principal provedor de soluções tecnológicas para gestão das informações previ-
denciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira. Nossa 
identidade empresarial acaba de ser trocada e está em andamento. Nossas di-
retrizes  são aumentar produtividade, fortalecer e consolidar a gestão das infor-
mações da Previdência Social, buscar clientes cujos produtos ou dados agreguem 
valor aos cadastros existentes na Dataprev, assumir um papel propositivo com 
relação às necessidades de TI dos nossos clientes, adotar padrões tecnológicos 
abertos e desenvolver produtos a partir das bases de dados também existentes 
na Dataprev. A maioria do corpo funcional da Dataprev está no Rio de Janeiro. 

Nossos principais serviços são a prestação de consultoria de soluções de TIC 
para planejamento tecnológico, gestão de mudança, desenvolvimento e susten-
tação de soluções de TI e gestão documental, gerenciamento de infra, soluções 
de inteligência de negócio, desenvolvimento e solução integrada de colaboração 
corporativa. O INSS é o nosso maior demandante de serviços, nosso principal 
cliente. A Dataprev sustenta todo atendimento que o INSS fornece pelo Brasil 
a fora. A Dataprev hoje tem sob sua responsabilidade o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais, talvez um dos maiores cadastros de informações sociais 
do mundo. Nossa rede de atendimento está espalhada pelo Brasil todo. Temos 
três centros de processamento, em Brasília, no Rio de Janeiro e  em São Paulo. 
Temos uma média 3.846 empregados, computada em fevereiro de 2014. Desse 
número, temos uma média de 2 mil acima de 45 anos. Quase todos os meses 
colocamos gente nova na casa, e o público de faixa etária acima dos 50 é ainda 
significativo. A maioria dos nossos empregados hoje está no cargo de analista de 
TI e em cargo de segundo grau, que são os assistentes. A diretoria que comporta 
hoje a maior quantidade de empregados é a Relacionamento e Desenvolvimento. 
Vinculadas a essa diretoria estão as fábricas de software. Temos cinco fábricas de 
software, as unidades de Desenvolvimento de João Pessoa, Recife, Natal, Rio de 
Janeiro e Santa Catarina. Na Diretoria de Relacionamento (DRD), temos as uni-
dades de atendimento que também estão vinculadas a essa diretoria. 55% dos 
nossos empregados possuem mais de 20 anos de empresa. 

Para implantar a nossa rede corporativa, fizemos um pregão eletrônico e a Totvs 
foi a vencedora. Tivemos como objetivo criar um canal de comunicação onde os 
empregados pudessem ser ouvidos e, sobretudo, respondidos. Adotar uma cul-
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tura colaborativa e um canal aberto e transparente, para conectar as pessoas,  
aproximar regiões, os  cargos, integrar as diferentes gerações de empregados, 
reduzir o número de conversações por e-mail, romper as barreias geográficas 
e incentivar o compartilhamento do conhecimento. No suporte a processos de 
mudança organizacional, a rede é uma ferramenta muito interessante e tem 
como objetivos engajar, comunicar e compartilhar conhecimento. A plataforma 
que hospeda nossa solução é a By You, uma solução em nuvem. Tudo o que é 
postado fica armazenado na nuvem do Data Center da Totvs. Essa solução está 
disponível para os mobiles (apenas Android) com espaço de armazenamento por 
usuário de 10 megas. Caso necessite de um espaço maior, o administrador tem a 
liberdade de destinar mais ou menos espaço no painel administrativo. Temos as 
funcionalidades de armazenamento de documentos, imagens e vídeos, criação 
de artigos, enquetes, eventos, formulários e também fóruns de discussão. Nossa 
rede foi ativada no dia 4 de dezembro, com duas possibilidades de interação, o 
perfil do usuário e as comunidades. Hoje as pessoas interagem muito mais nas 
comunidades do que nos seus murais pessoais. O empregado que entra na onda 
tem a possibilidade de postar, colocar documentos e tudo mais no seu perfil de 
usuário. Observamos que a maior movimentação está mesmo nas comunidades, 
distribuídas em segmentos.

Temos comunidade que fala só de tecnologia. Temos a comunidade de corredo-
res batizada de Data Runner’s, a comunidade da nossa previdência complemen-
tar, que é a Prevdata e a comunidade onda na onda. Essa é uma comunidade 
que sentimos necessidade de criar para trocarmos informação. Temos cerca de 
2.875 usuários. Esse número se movimenta quase todo dia. Temos hoje 109 co-
munidades criadas, 43 em processo de organização, 27 relacionadas a projetos, 
20 de áreas, 11 relacionadas à tecnologia e 8 relacionadas a interesses comuns. 
A grande maioria das comunidades é pública. No ato de criação o usuário mo-
derador fala um pouco como que ele deseja e qual a permissão que ele quer dar 
para a comunidade. A comunidade com maior quantidade de posts é a ond@, 
com 1.800 empregados inscritos. Eles podem postar o que desejarem. É uma 
comunidade aberta, com moderação. Notícias da Dataprev, Qualidade de Vida, 
Projeto Imagem e de projetos que tem relação com implantação de uma ferra-
menta de gestão integrada de TIC são as comunidades mais acessadas.

Temos uma outra comunidade que é silenciosa, mas que mostra um movimento 
muito interessante, a de Atendimento Operacional. Ela compartilha informação 
entre o pessoal de suporte. A comunidade ond@ esse mês teve pouco acesso, 
notícias da Dataprev está em quarto lugar. Minha primeira inquietação é como 
fomentar e manter as redes com capital social produtivo e relevante. A segunda 
é inspirada na pirâmide do engajamento da Charlene Li, que fala dos diversos 
estágios que passamos no momento em que acessamos ou fornecemos acesso 
a uma rede social corporativa. Temos um público que só observa. Sabemos isso 
pela quantidade de views. Temos um público que depois de observar começa a 
compartilhar. Temos um público que depois de observar e compartilhar começa 
a comentar. Finalmente, temos um público que depois de compartilhar e comen-
tar, começa a produzir conteúdo. Essa é a questão da curadoria:  como tratar e 
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selecionar o conteúdo que é de fato relevante. Por fim, a a terceira inquietação 
é sobre o Ciclo da Colaboração, um livro que foi editado no Brasil, acho que pela 
Gartner, que aborda redes sociais corporativas. Ele afirma que toda rede tem um 
propósito e esse propósito gera uma contribuição, essa contribuição recebe um 
feedback, esse feedback constrói uma avaliação e, às vezes, cria mudança que 
gera resultados. Trouxe duas experiências: bermuda e nova marca. Em feverei-
ro tivemos um calor muito forte no Rio de Janeiro, desesperador. Começamos a 
observar na ond@ um movimento dos empregados de São Paulo e Santa Ca-
tarina, para a empresa adotar o uso da bermuda. Criaram a hashtag bermuda. 
O movimento foi crescendo e fizemos uma enquete na ond@. O resultado da 
enquete subsidiou a decisão na diretoria colegiada de liberar o uso  de bermu-
da nas dependências da Dataprev.  Isso deu um gás nas pessoas e elas saíram 
pedindo tudo. Outra experiência interessante foi a da nova marca. A questão é 
como manter isso em alta.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

A experiência da ond@ na Dataprev: desafios para além da comunicação
e da colaboração Lucilia Ferreira

Marcelo – CPFL: Como vocês fazem a comunicação 
com os colaboradores da ferramenta? Como vocês 
promovem esse engajamento da comunidade para 
as pessoas participarem mais?

Lucilia Ferreira: Criamos estratégias. Agora, em 
março, criamos o kit ond@. Dentro desse kit tinha 
um calendário, um bloquinho, uma caneta e um wo-
bbler (uma placa que colocamos com o nosso nome 
em cima do desktop). Colocamos na mesa dos em-
pregados na tentativa de puxá-los para a ond@. 
A ferramenta nos possibilita enviar convites para 
tudo. Uma característica da solução é o single signal. 
Todo mundo que está na rede da Dataprev hoje pode 
colocar o seu username, o seu login e senha de rede 
e entrar na ond@, onde convidamos diariamente as 
pessoas a entrarem na comunidade.

Viviane – Totvs: Estamos com a rede corporativa 
na Totvs há quase três anos. Na verdade, a rede se 
auto-regula. No princípio, acho que o esforço é um 
pouco maior para as pessoas entrarem, movimen-
tarem a rede. Depois, temos que gerenciar a crise. 
Criamos um e-news com chamadas para a nossa 
rede e isso fazia com que as pessoas entrassem e 
conhecessem mais a rede. É uma ideia interessante 
para chamar as pessoas que ainda tem essa cultura 
muito forte de e-mail. 

Lucilia Ferreira: Estamos tentando criar uma estra-
tégia para que os comunicados da empresa sigam 
essa linha de remeter o usuário para a ond@, se  
quiser saber mais sobre o assunto. Só que para isso 
dependemos de ajustes na ferramenta. Mas é uma 
outra estratégia que queremos adotar também. 

Luis Carlos Furtado – Prodam: Estamos tentando 
implementar esse projeto na Prodam. Mas como 
isso de fato substitui o e-mail? Porque, por e-mail, 
oficializamos as coisas.

Lucilia Ferreira: O projeto da Dataprev é um projeto 
de mudança organizacional, demanda muita troca 
de informação. Hoje as pessoas buscam informa-
ção na comunidade do projeto. Paramos de mandar 

e-mail, pois elas diziam não receber, então, facili-
tamos, enviando tudo para a comunidade. Se cada 
comunidade que tem uma troca relevante de infor-
mações usar esse artifício, evitamos o uso do e-mail 
e passamos a usar a ond@, por exemplo.

Viviane – Totvs:  Estamos acostumados com o e- 
mail, porque foi a primeira forma que começamos 
a utilizar na internet, então isso é muito forte. De-
pois de um tempo as pessoas vão percebendo que 
na comunidade conseguem organizar e documen-
tar melhor os projetos e ações de trabalho.Temos 
exemplos de áreas que falam com a equipe por 
meio do By You. É uma comunidade de área, ocul-
ta, para que apenas as pessoas da equipe partici-
pem. Nela, estão todos os documentos, as discus-
sões e as as informações. Assim, as pessoas vão 
percebendo o uso. Os e-mails se perdem, às vezes, 
mandamos um e-mail para a pessoa e não sabemos 
onde ele se encontra. 

Lucilia Ferreira: Percebemos que a rede social, des-
de que a implantamos, direciona cada vez mais a 
concentração de fluxo para informações de projetos 
importantes. A conta de e-mail está ficando mais 
delegada a assuntos diversos. Ficamos com aque-
la conta de e-mail paralela, uma para receber spam, 
outra para receber assuntos importantes e a tercei-
ra  para receber e-mails da família. 

O e-mail tem uma característica que acho funda-
mental, chama a atenção. Existe um recurso seme-
lhante através da rede social?

Existem os alertas de mensagens. Depende da pla-
taforma e depende da ferramenta que você usa. 
Tanto a Dataprev como a Totvs usam o Bay You, que 
permite que você customize. Quero receber no meu 
e-mail os alertas, mas não quero encher a minha 
caixa de e-mail com um alerta da ond@. Para isso, 
basta desmarcar a opção e ficar atenta ao sinaliza-
dor vermelho que aparece todos os dias no mural. O 
Facebook é assim também. 
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A Jornada Social e seus Desafios

Flavio Mendes
IBM

O potencial da ferramenta, tanto do Facebook quanto da ond@, é inegável. Ge-
ralmente as ferramentas como e-mail, Facebook ou whatsapp se restringem a 
pessoas que apenas tem essas ferramentas para falar, um tipo de canal ex-
clusivo com alguém que tenha ou não uma delas em especial. A Dataprev está 
com uma característica muito interessante, promovendo uma renovação mui-
to grande nos quadros. Só que essa renovação ficou geograficamente definida. 
Os jovens entraram na empresa basicamente no Nordeste e em Santa Catarina. 
Então, temos um contingente muito grande, bastante jovem, só que geografi-
camente definido. Há 20 anos, quando entrei na IBM, ao enviar algum e-mail, ti-
nha que avisar ao remetente. O mesmo continua acontecendo atualmente. Caso 
contrário, a pessoa acaba não lendo. Temos várias ferramentas de comunicação 
e de  colaboração dentro do ambiente corporativo. Temos o telefone fixo, celular, 
e-mail, redes sociais corporativas e outras ferramentas. Não adianta pensar que 
as pessoas vão aprender por natureza, elas não vão aprender sozinhas a usar 
uma rede social corporativa. Temos que ensinar as pessoas a usar, da mesma 
forma que aconteceu com o telefone, o e-mail e outras coisas mais. Quando fa-
lamos em rede social corporativa, o que vem na cabeça é o Facebook e nossa 
rede não tem nada a ver com o Facebook. Ou melhor, tem um pouco a ver, mas o 
objetivo é diferente, o objetivo é bem distinto, tanto que a IBM chama de Social 
Business. Infelizmente a tradução no Brasil não é boa, Negócio Social. 

A ciência da computação, a informática moderna, começou de verdade na déca-
da de 1950 e 1960, quando surgiu  o mainframe. Naquela época, a computação 
era centralizada, então tinha o Centro de Processamento de Dados (CPD). que 
poucos tinham acesso, refrigerado. A década de 1970 trouxe os minicomputa-
dores e o que chamamos hoje de computação departamental. Ou seja, era pos-
sível que departamentos ou empresas menores tivessem acesso à capacidade 
computacional, sem ter que pedir para o CPD principal. Nos anos 1990 os com-
putadores pessoais invadiram, rapidamente. Na segunda metade da década de 
1980, assistimos a chegada dos microcomputadores. Os primeiros computado-
res começaram a se conectar uns aos outros por redes locais. Começou a ser 
criada  a base para que pudéssemos ter, no final da década de 1990 e no início do 
século XXI, todos esses eventos que estão acontecendo agora, as redes sociais, 
a computação em nuvem, a questão de mobilidade e big data. Tudo que estamos 
vivendo agora no dia a dia  está acontecendo como conseqüência dessa evolu-
ção. Dentro da IBM tivemos também uma evolução muito grande. Basicamente, 
a nossa intranet, lançada em 1996, tínha 16 mil views por dia, mas a sua principal 
característica  naquela época era de consumo. A IBM publicava conteúdo e os 
funcionários consumiam. Então, ela era tipicamente unidirecional. 

Com o passar do tempo foi evoluindo, novas versões foram lançadas. Hoje, virou 
o que  chamamos de intranet social, sendo o principal foco dela a participação. A 
nossa intranet hoje é integrada com os outros sistemas da empresa. Então, ela 
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acaba se integrando, fazendo com que cada um, cada ferramenta da caixa de 
ferramentas, tenha o uso adequado. Dentro da nossa intranet temos hoje três pi-
lares principais. O primeiro pilar é a publicação de informação. Da mesma forma 
que no início. Só que com uma diferença fundamental. No passado, a publicação 
era limitada a um grupo restrito de pessoas. Hoje a publicação de conteúdo é 
mais aberta. É óbvio que nem todo mundo pode publicar. É óbvio que existem 
processos por trás, mas a publicação de conteúdo é muito mais ampla e muito 
mais bidirecional. No  início era unidirecional por natureza. Esse  é o primeiro 
pilar: publicação de conteúdo. O segundo pilar são os serviços. Desde a compra 
de um computador até a reserva de hotel, reembolso de despesas, marcação 
de férias, consulta de contracheque, holerite, enfim qualquer coisa relacionada 
aos recursos humanos. O terceiro pilar é o de colaboração. Nesse ambiente, ten-
tamos imaginar a rede colaborativa ou a rede social corporativa de uma forma 
integrada dentro da intranet. 

Quando entro na minha intranet tenho acesso a tudo. Essa é a evolução que ti-
vemos nos últimos 20 anos. Muitas empresas hoje estão morrendo não porque 
fazem coisas erradas, mas porque continuam fazendo as coisas certas por muito 
tempo. É muito mais profundo do que podemos imaginar. Por exemplo, pensem 
em uma empresa que no início do século XX, há 100 anos, produzia, por exem-
plo, chicotes para carruagens, que eram bastante usados. Se essa empresa não 
evoluiu, ela morreu. Há pouco tempo foi feito um trabalho, um estudo sobre as  
maiores empresas que existiam no início do século XX e comparado com o século 
XXI. Cinco ou seis estão aí, porque não inovaram. Inovar nem sempre é inovar 
produto, criar um produto novo. A IBM tem muito esse negócio de criar produto 
novo. Mas não é só produto novo, é serviço novo, processo novo. O caso da ber-
muda foi engraçado, porque no fundo é uma mexida no que estamos acostuma-
dos. Por que tem que ir trabalhar de terno e gravata no verão escaldante do Rio? 
A IBM, por exemplo, é uma empresa centenária, uma dessas poucas empresas 
centenárias que estão aí. A  IBM no início dos tempos, além de produzir aqueles 
cartões perfurados, fabricaba  balanças, relógios. Vocês conhecem o relógio da 
Central do Brasil no Rio de Janeiro? Ele é da IBM, foi produzido pela IBM. A má-
quina de escrever elétrica, computadores de grande porte, microcomputadores 
e hoje redes sociais corporativas e outras coisas. A IBM está sempre inovando 
tanto em termos de produto quanto em termos de serviço, de processos inter-
nos. Isso é fundamental para uma empresa sobreviver 100 anos. 

O grande desafio é sempre explicar as diferenças com o Facebook, sempre que 
conversamos sobre redes sociais corporativas. Os dois maiores bancos islande-
ses quebraram na crise de 2008. Um país com 300 mil habitantes, quando dois 
bancos quebram, quebra o país. Em 2010, eles resolveram se reinventar, cons-
truir um novo país, uma nova constituição. Pediram contribuições através do 
Facebook. Então esse é um exemplo. Outro exemplo: o presidente dos Estados 
Unidos fez uma seção aberta de uma hora pelo Twitter para todos os americanos 
discutir temas relacionados à saúde, educação, previdência, crise, etc. Em uma 
hora ele recebeu 96 mil perguntas pelo Twitter. Óbvio que respondeu meia dúzia, 
porque tinha resposta pronta. Mas o ponto aqui é o fato de ser um mecanismo 
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de comunicação muito forte. Penso no Twitter como sendo mais uma das fer-
ramentas que estão dentro daquela caixinha de ferramentas. Temos que saber 
usar para atingir nosso cliente. No Brasil temos o caso de um cliente do Bra-
desco, o Mauro, que queria um cartão novo. Se fosse qualquer um de nós, o que 
faríamos? Pegaríamos o telefone e ligaríamos para o Bradesco. Obviamente, se 
demorasse para atender iríamos ficar chateado, reclamaríamos. O que o Mauro 
fez? Um verso. O cara fez um versinho: Banco Bradesco querido, quisto por mim 
e os meus, tem sua morada paulista bem na cidade de Deus. O trabalho do cara. 
O trabalho, só quero um cartão. Ficar escrevendo um poema. Mas o mais legal 
aqui é a resposta do Bradesco. Mauro, querido cliente, para você ter outro cartão, 
deve ir pessoalmente a sua agência.  O banco respondeu no mesmo formato. 

O ponto principal aqui é o formato da comunicação. Não foi do tipo “Prezado 
senhor Mauro, acusamos o recebimento da sua reclamação, vamos receber, pro-
cessar. O senhor em até cinco dias úteis, obrigado”. Não, não existe essa comuni-
cação. Essa comunicação é extremamente formal. O segundo ponto importante 
aqui é o seguinte: Todos hoje em dia possuem Facebook. Quando vocês publi-
cam uma coisa, ficam olhando, acompanhando quem curtiu. Já tem um minuto 
e ninguém curtiu, meu Deus, ninguém gosta de mim. Não é assim que funcio-
na? O tempo é diferente. Então, o formato é diferente e o tempo é diferente. 
Não adianta viver no mundo das redes sociais, não adianta entrar no mundo 
das redes sociais se vocês têm uma população mais jovem em Florianópolis ou 
no Nordeste que quer um modelo de trabalho diferente. Não adianta nos com-
portarmos do modo antigo porque não vai funcionar. Em pouco tempo eles se-
rão nossos chefes. Dentro da Dataprev, assim como dentro da IBM e dentro de 
qualquer empresa, as pessoas usam o tempo de forma diferente. Se você é, por 
exemplo, um executivo, 70% você usa em tomadas de decisão. Se você for um 
contribuidor qualquer, desperdiça mais tempo. Cada profissional tem uma forma 
diferente de trabalhar. O grande desafio é fazer com que as pessoas contribuam 
mais. Dentro de uma empresa, a média de profissionais que efetivamente con-
tribui, que publica alguma coisa em uma rede social corporativa é de 5%. Na IBM 
não tem isso, porque existem pessoas que só estão ali para observar. Hoje quem 
compartilha tem poder, porque quem compartilha tem valor para a empresa. Se 
você não compartilha, você não tem valor para a empresa, você é uma pessoa 
fechada. Em qualquer projeto de rede social corporativa é fundamental que você 
diga para as pessoas o que pode e o que não pode fazer. Porque essas pesso-
as novas que estão entrando, no Nordeste ou em Florianópolis, são jovens, na 
maioria,  que acreditam que podem fazer dentro da rede social corporativa da 
Dataprev o que eles fazem no Facebook. 

As pessoas compartilham coisas no Facebook que algumas pessoas conside-
ram pessoais. Mas se prestarmos bastante atenção não são. São características 
dela, da geração, da classe dela. Então essas pessoas vão entrar no mercado de 
trabalho daqui a cinco, seis anos. Elas têm um conceito de privacidade diferente 
do nosso. Eles não definem um documento confidencial da mesma forma que 
nós.  É fundamental dizer o que pode e o que não pode ser feito. Ao pesquisar 
no Google por IBM, encontramos a versão mais atual, um documento que vai se 
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A Jornada Social e seus desafios
Flavio Mendes

atualizando toda hora. Aqui  a regra de uso é o que pode ser feito e o que não 
pode ser feito. Todo funcionário da IBM tem que saber, porque muda de tem-
pos em tempos. É fundamental entendermos esse comportamento. Há 20 anos, 
quando entrei na IBM, saia do trabalho e ia pra casa. Não tinha como trabalhar 
em casa, não tinha computador, não tinha internet. Isso mudou. Hoje é extre-
mamente comum trabalharmos a noite, fim de semana, assim como é também 
muito comum resolvermos problemas pessoais no ambiente de trabalho. O pri-
meiro ponto importante aqui é a comparação com telefonia. Quem acompanhou 
a entrada da telefonia no Brasil na década de 1950, 1960, sabe que era comum 
termos nos telefones um dispositivo de alta tecnologia que foi inventado para 
bloquear o uso excessivo. Era um telefone de disco, com cadeado, a pessoa não 
conseguia ligar. Inventaram esse cadeado porque tinham medo. Naquela época 
as pessoas usavam o telefone de forma excessiva, de forma indevida.

É a mesma preocupação que temos hoje com as redes sociais corporativas. Em 
algumas  empresas, o funcionário, quando passa o crachá na catraca para ir pra 
casa, não tem acesso a nenhum sistema corporativo. Elas fazem isso para im-
pedir questões trabalhistas, de horas extras. Sobre a diferença de rede social 
para Social Business. Existe uma grande diferença entre uma rede social pública 
ou aberta como, por exemplo, o Facebook, uma rede colaborativa e um Social Bu-
siness. O Google é especialista em criar e matar produtos, por exemplo o  Google 
Plus, o  Google+. O projeto da Petrobrás é uma rede social colaborativa. A Co-
nect, tem basicamente três pilares: as áreas de comunicações, recursos huma-
nos e tecnologia da informação. A ideia era aumentar a visibilidade das pessoas, 
promover a colaboração em processos e em projetos, compartilhar, aumentar o 
compartilhamento do conhecimento e disseminar conhecimento técnico. Bem 
diferente do e-mail. Você não compartilha conhecimento técnico por e-mail. Mui-
tas pessoas publicam em blog.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

A Jornada Social e seus Desafios Flavio Mendes

Lucilia Ferreira – Dataprev: A Petrobrás utiliza a 
mesma plataforma da IBM? A IBM tem política de 
incentivo? Quais são as práticas de gestão?

Flávio Mendes: A ferramenta foi desenvolvida 
dentro da IBM e está disponível para utilização por 
qualquer funcionário no mundo todo. As pessoas 
utilizam como quiser. A ideia é melhorar os rela-
cionamentos com clientes no mundo todo, então, 
havia incentivo para as pessoas que produzissem 
mais ideias. Tem outro projeto dentro da IBM que 
funciona da seguinte maneira: você tem 100 mil dó-
lares ou 200 mil dólares e vai investir esse dinheiro 
nos projetos que forem mais votados. As  pessoas 
podem produzir, sugerir projetos e ideias. Os seus 
colegas de trabalho vão votar naqueles que eles 
acharem melhores. Os melhores projetos recebem 
uma verba para serem desenvolvidos. Aplicamos 
isso dentro da IBM em projetos internos, que po-
dem desenvolver novos produtos e que precisam 
de algum tipo de verba. Mas você pode, sim, remu-
nerar de alguma forma. Temos dentro da IBM ou-
tro negócio chamado “blue-funks” e funciona assim: 
gostei de um trabalho que você fez, então posso dar 
um blue-funks para você. Blue-funks é um agradeci-
mento por um trabalho que você fez e  me ajudou 
em alguma coisa. Então você tem toda essa forma 
de incentivar as pessoas. Se ela está sempre parti-
cipando ativamente disso, então aparece no perfil. 
O gerente também, obviamente, é informado que 
você recebeu um blue funks.
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Redes Sociais no Ambiente Coorporativo

Viviane Macedo
Totvs

Vamos falar sobre a rede corporativa Totvs e suas diferenças para uma rede pú-
blica como o Facebook, sobre a evolução da sociedade e o motivo da rede ser uma 
ferramenta muito importante hoje, que as empresas inevitavelmente utilizarão. 
Falaremos do ambiente digital e depois sobre o que é uma rede corporativa. Na 
Totvs falamos sobre a marca profissional. Mostraremos como trabalhamos isso 
e sobre a eficácia do engajamento. Temos duas premiações para as pessoas que 
utilizam muito a rede, os chamados top users e heavy users. São pessoas que 
postam conteúdo de qualidade e que participam da rede, que sempre faz algum 
comentário ou sempre participa, seja comentando ou colocando algum conteú-
do. Tem duas premiações, uma para conteúdo e outra para participação. Essas 
premiações foram criadas para reconhecer esses profissionais, não só para os 
que  postam conteúdo como também para aqueles que participam. Peter Drucker, 
o pai da administração moderna, diz que de tempos em tempos ocorrem gran-
des transformações na história, período em que cruzamos uma ponte e em pou-
cas décadas a sociedade se reorganiza. Reorganiza sua visão do mundo, seus 
valores básicos, sua estrutura social e política, suas artes e suas instituições 
mais importantes. Depois de 50 anos, existe um novo mundo. As pessoas nas-
cidas nele não conseguem imaginar o mundo em que seus avós viviam e seus 
pais nasceram. Estamos nesse momento atravessando a ponte. Ele escreveu 
isso em um livro chamado Uma Era de Descontinuidade, em 1968. Quando  fala 
dessa travessia, se refere a essa travessia que estamos vivendo agora. 

Estamos na verdade no final. Estudiosos falam que terminamos a travessia em 
2020. Nós estamos no final dessa travessia. Para entender melhor o que é essa 
travessia, nos últimos 500 anos a humanidade passou por ela três vezes. Uma, 
com a invenção de Gutenberg, referente à comunicação direta. Antes, o conheci-
mento era restrito a poucas pessoas, principalmente pessoas da igreja. O filme 
O Nome da Rosa narra a história de monges que copiavam livros. Eles detinham 
todo o conhecimento. Com a invenção do Gutenberg, o conhecimento passou a 
ser disseminado. Surgiram novas religiões, houve mudanças políticas. Depois 
veio a invenção do James Watt, a máquina a vapor. Antes as pessoas viviam es-
palhadas pelo mundo. Com a revolução industrial, as pessoas saíram do campo, 
foram para as cidades, constituíram suas famílias, a humanidade mudou a forma 
de viver. Renasceram as grandes cidades e a humanidade atravessou de novo 
essa ponte que falamos, essa travessia. Mudou também a forma de comunica-
ção. Quando alguém escrever um livro, daqui a 100 anos, falando desse momen-
to atual e falando dessa travessia, não vai elencar somente um fator. Porque 
hoje temos, primeiro, a posição da mulher na sociedade, que faz uma grande 
diferença. As mulheres entram  no mercado de trabalho, deixam os seus filhos 
com babás, com avós, nas escolas. As  crianças são mais independentes. Cres-
cem, tornam-se adultas diferentes. Então, é uma grande mudança na sociedade. 

A questão do idioma e a moeda também são características do nosso tempo. 
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Redes sociais no ambiente corporativo
Viviane Macedo

O ser humano inventou o Esperanto, mas não não deu certo como linguagem 
universal. Hoje, temos o inglês como a língua universal. Temos a moeda dólar 
como referência mundial. A internet realmente é um divisor de águas,  não serve 
apenas para comunicação. Utilizamos como rede social, corporativa e, em vários 
processos e atividades do dia-a-dia, para fazer transações bancárias, trabalhos. 
Não conseguimos imaginar como seria nossas vidas sem a internet. O e-mail foi 
a primeira ferramenta utilizada, por  isso  ainda é forte. Quando falamos em rede 
social corporativa, falamos do aculturamento das pessoas, do momento atu-
al, da comunicação direta, do conhecimento disseminado. Falamos com várias 
pessoas ao mesmo tempo. Quando pesquisamos algo que desejamos comprar 
na internet, por exemplo, algum eletrodoméstico, no outro dia recebe e-mail per-
guntando se  está procurando uma geladeira nova. Não é coincidência,  na ver-
dade hoje tudo é monitorado. A rede social corporativa ou By You, que utilizamos 
na Totvs, é uma rede social de nicho, como o Linkedin. Mesmo quem não tem 
Facebook está lá de alguma forma, por meio de alguma foto postada. Ninguém 
pede sua autorização para postar coisas sobre você no perfil alheio. Temos que 
aceitar e pronto. Essas são as redes sociais públicas.

Nas redes sociais privadas ou nas redes sociais da empresa temos um controle 
um pouco maior, mas a ideia é que as pessoas também compartilhem para de-
tectarmos os perfis. Se as pessoas postam de uma forma mais agressiva, um 
tom áspero, você não censura. Procura entender porque a pessoa postou daque-
la forma. Hoje em dia temos o poder da comunicação, o poder da informação. Se 
ficarmos o dia todo na internet, como diz Mário Sérgio Cortella, ou navegamos 
e aprendemos muitas coisas ou naufragamos. Quando temos uma rede corpo-
rativa, participo da forma que quero. Falando um pouco sobre marcas, é mui-
to importante entender que todas as pessoas que trabalham em uma empresa 
são responsáveis pela formação da marca na cabeça e no coração das outras 
pessoas. As pessoas são marcas. Por exemplo, o Steve Jobs, quando olhamos 
a foto dele logo pensamos em Apple. As marcas hoje são potencializadas e as 
marcas de pessoas na internet com essas novas formas de comunicação tam-
bém. Um vídeo se transforma em viral da noite para o dia, e a pessoa envolvida 
acaba ganhando fama por algum deslize cometido que foi gravado e postado. 
Certamente, se não tivessem essas novas formas de comunicação, jamais as 
pessoas conheceriam esses protagonistas de virais que acabam criando uma 
marca própria. Na Totvs não exigimos nenhum tipo de foto, as pessoas podem 
colocar a foto que quiserem. Orientamos sempre sobre a imagem que querem 
transmitir para outros profissionais e outras lideranças da empresa. Algumas 
pessoas colocam foto de desenho animado, de flor ou deixam sem imagem. As 
pessoas têm o livre arbítrio de escolher qual imagem querem passar. Elas têm 
essa liberdade. Devem se preocupar no conteúdo que vão postar. Embora a rede 
seja livre, devem ter cuidado na hora de escrever. Sobre o dress code, tivemos 
o Bermuda. Conseguimos produzir conteúdo de forma simples. Todo mundo já 
tem o seu celular que grava e posta. Temos na Totvs um programa de reconheci-
mento das pessoas que fazem a diferença, seja com pequenas ações do dia a dia 
ou em grandes projetos da empresa. 
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Redes Sociais no Ambiente Coorporativo Viviane Macedo

Interlocutora não identificada:  Como é o esquema 
de premiação? Como você identifica os conteúdos 
mais relevantes?

Viviane – Totvs:  Temos um gerador de relatórios 
que informa o número de movimentações. Com re-
lação ao conteúdo, vemos quantas movimentações 
aquele conteúdo teve. Seja um post, seja um artigo 
e, com esse número de movimentações, identifi-
camos quem postou aquele conteúdo. Colocamos 
mensalmente os dez mais e, no final do ano, pega-
mos o que mais movimentou a rede. Tem as movi-
mentações do conteúdo e do usuário. É importante 
dizer que as pessoas da equipe de comunicação são 
excluídas e não participam dessas premiações, pois 
a grande movimentação da rede é dessas pessoas. 
Entregamos mensalmente um troféu de reconheci-
mento, heavy user By You ou top user By You e, no fim 
do ano, quem teve mais movimentações ganha um 
presente. O último presente que oferecemos foi um 
Vivo Experiência, onde a pessoa pode optar por um 
passeio de helicóptero ou dirigir uma Ferrari. Esco-
lhe a experiência.

Interlocutora não identificada:  Como vocês reco-
lhem os indicadores do By You? Existe um comitê 
que trabalha contigo e avalia se esse conteúdo de 
fato gerou valor? Qual é a relevância? 

Viviane – Totvs: Não é relevância, é um exemplo de 
marcas que foram conhecidas. Se o conteúdo da rede 
corporativa teve bastante movimentação, avaliamos 
isso. O comitê é o RH, que faz essa análise. Entrega-
mos o trofeu dos dez mais e fazemos todo o reco-
nhecimento. Entregamos, aplaudimos, tiramos foto, 
postamos na rede. No fim do ano entregamos o pre-
sente. Isso movimenta bastante, as pessoas gostam.

Interlocutora não identificada:  Quem faz a gestão 
da rede de vocês?

Viviane Macedo – Totvs:  Poucas pessoas. Temos 
seis pessoas na equipe para fazer essa gestão das 
comunidades. Cada administrador é responsável 
pelo conteúdo. Agora, faremos a migração do By 

You para uma outra plataforma que faz integração 
de todos os processos. Quando fizermos a análise, 
contamos com a ajuda de todos os administrado-
res. Mandamos para os administradores para que 
eles avaliem. A ideia é descentralizar, quebrar a hie-
rarquia, diminuir os problemas de espaço geográfi-
co. Cada equipe, cada administrador se responsa-
biliza pela sua comunidade. Nossa plataforma terá 
todos os processos da empresa. Queremos o feed 
de notícias rodando, para que seja sempre algo vivo. 
Porque o que dá esse dinamismo para uma rede é 
ver o tempo todo as coisas se movimentando. To-
dos os processos estarão na plataforma, seja de RH 
ou financeiro, e quem que vai cuidar e dar suporte 
da plataforma é a nossa área de tecnologia. Temos 
uma área de tecnologia que cuida, o Gerenciador de 
Documentos (GED). Tem várias equipes dentro da 
empresa responsáveis por algumas funcionalida-
des da plataforma. 

Marcelo – CPFL:  Vocês possuem uma ação foca-
da em ideias, sugestões dos colaboradores, Atitude 
Totvs. Como é isso?

Viviane Macedo – Totvs:  Criamos as comunidades 
no Atitude Totvs, os temas por área, e acompanha-
mos. Fazemos esse acompanhamento com as áre-
as, envolvendo inclusive a alta liderança para que os  
projetos aconteçam de forma eficaz. 

Interlocutora não identificada:  Como é o processo de 
criação de comunidades na Totvs? Qual é a dinâmica? 

Viviane Macedo – Totvs:  Qualquer pessoa pode 
abrir chamada e solicitar a criação da comunidade, 
informando qual é o propósito, por que elas querem 
a comunidade, o público que vai participar, se são 
somente participantes ou somente funcionários, se 
tem fornecedor, clientes. E nós avaliamos. A equipe 
aprova ou não. Em dois anos somente duas comu-
nidades foram negadas, uma relacionada a time de 
futebol e outra relacionada a religião. Dessa forma 
as pessoas começam a entender o propósito da 
rede. Normalmente, as comunidades, quando são 
solicitadas, são realmente importantes. 
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Os caminhos para adoção das Redes
Sociais Corporativas

Bruno Baptistão
Sony

Vou falar sobre o desenvolvimento da rede social da Sony, os principais desafios 
que enfrentamos no começo, por que chegamos a  conclusão de que seria uma 
alternativa viável para os problemas encontrados à época e como foi todo o pro-
cesso de implantação. O pessoal da Totvs sinaliza que nossa rede alcançou um 
nível de interação muito diferenciado. A Sony apostou em uma rede social, apon-
tando os principais problemas e diagnósticos que fizemos na época e que levou 
ao desenvolvimento. Falarei também sobre a estratégia de implantação e gestão 
da rede, que foi crucial para o nível de desenvolvimento que estamos hoje. Apre-
sentarei alguns dos resultados até o momento. Temos o cuidado de manter essa 
ferramenta com um bom nível de interação, pois ela carrega um pouco do nos-
so trabalho. Essa é a primeira rede social corporativa da Sony no mundo inteiro 
que integra funcionários de escritório e equipe de terceiros na rua. Fala-se em 
exportar esse modelo para outros países. O networking social mais importante é 
aquele que ajuda pessoas a cumprirem seus objetivos e faz isso repetidamente 
de maneira confiável, para ajudar a atingir as próprias metas. Quando entramos 
no mercado corporativo, nas redes corporativas, estamos falando o tempo todo 
em atingir objetivos e metas. É que nosso chefe quer ouvir o tempo todo. Tra-
balho na área de inteligência competitiva da Sony e venho desenvolvendo a área 
de inteligência competitiva. Um dos braços dessa área é o desenvolvimento de 
novas ferramentas de inteligência, novas ferramentas de inovação.

A Sony estava passando por problemas de comunicação entre todas as equipes. 
A equipe de escritório tinha uma forma de comunicação com a equipe de campo 
com base e-mail. Enviavam mensagem para a equipe de campo que era distri-
buída no Brasil inteiro, pessoas do Norte ao Sul do país, em todos os estados, 
e as vezes essa comunicação nem chegava. Posteriormente, a comunicação se 
deu através do WhatsApp. Cada um deles tinha o seu gerenciamento de grupo 
de WhatsApp. A gerência soltava uma mensagem que ia para os coordenado-
res, cada coordenador tinha uma equipe de dois, três supervisores que dispara-
vam para um grupo de dez líderes, e esses disparavam essa mensagem para os 
grupos de WhatsApp. Dessa forma, a comunicação chegava de qualquer jeito, às 
vezes de maneira desestruturada, incompleta. E eles tinham muita ciência dis-
so. A equipe de gerenciamento fez um diagnóstico, foi até as lojas e perguntou 
aos promotores se eles tinham entendido o direcionamento. Muitos deles nem 
sabiam o que era para ser feito. Muitas vezes a comunicação não chegava. Esse 
era o diagnóstico que a equipe de gerenciamento fez. Tínhamos o telefone sem 
fio, não existia monitoramento nenhum nesse processo da comunicação. Para 
entendermos esse processo, minha equipe foi até o ponto de venda, fizemos um 
diagnóstico com uma parte da equipe e com os promotores de venda. Alguns de-
les falaram que nem sempre ficava claro o trabalho que desempenham e outros 
nem sabiam por que estavam fazendo aquilo. A equipe de promotores mostrou 
interesse em ajudar, colcaborar, dividir, compartilhar, crescer juntos, gerar um 
aprendizado para a empresa. 
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Os caminhos para adoção das redes sociais corporativas
Bruno Baptistão

Conversamos com alguns promotores de campo e de loja da Sony. Eles declara-
ram que visitavam sites, fóruns de discussão técnica sobre algum produto para 
entender como funcionava. Esse é o nível do nosso problema da comunicação. 
Disparávamos mensagens falando sobre o lançamento do produto com toda 
a especificação técnica. Mas a informação não chegava até eles. Às vezes, sa-
bendo que o processo é ruim e, às vezes, até com um pouco de vergonha de 
questionar o chefe, eles visitavam fóruns para saber do nosso produto. Nossa 
comunicação era um caos nesse processo. Chegamos a conclusão de que havia 
alguns pontos a melhorar. Primeiro, a comunicação era totalmente descentrali-
zada entre as equipes. Havia uma clara ausência da sensação de pertencimento 
dessa equipe. Eles defendiam mais os interesses da loja, do varejo, do que o da 
Sony dentro da loja, porque eles não se sentiam pertencentes à corporação, a 
Sony. Falta de clareza na mensagem das demandas dos promotores. Eles real-
mente não sabiam o motivo de estarem estavam fazendo aquele determinado 
trabalho. Existia a necessidade dessa comunicação ser mais ágil. Faltava a troca 
de experiências entre as equipes. Faltava  coaching dos líderes, dos gestores. 
Existia a necessidade de uma comunicação de mão dupla que sinalizava isso o 
tempo todo, era só top down o tempo todo. Uma necessidade de mais agilidade 
na tomada de decisões. Sem conhecer o problema que acontecia no ponto de 
venda a pessoa não consegue tomar uma decisão rápida e ter uma ação efetiva 
para corrigir o problema e reverter a situação. Esse era o cenário que se configu-
rava na época. Obviamente que o diagnóstico é muito mais complexo. Faço um 
resumo básico para vocês entenderem o que acontecia, enquanto pensávamos 
em uma solução para resolver nosso problema de comunicação. Por esse mo-
tivo, pensamos em criar a rede social como uma alternativa viável para resolver 
esse tipo de problema. 

Nosso principal meio de comunicação era o e-mail e 90% de todo o nosso time 
estava acostumado com ele. Entramos em contato com a Totvs. Também tínha-
mos no Japão uma empresa que fornece um serviço de rede social corporativa 
e estudamos outras possibilidades. Com base em todo o diagnóstico que tínha-
mos, estabelecemos três pilares para sanar os problemas. Primeiro,  facilidade 
de uso, principalmente por uma equipe de campo jovem, onde grande parte per-
tence a uma classe baixa. Essas funcionalidades deviam ser compatíveis com 
várias plataformas, desktop, mobile, tablet. Optamos pela Totvs pois, na época, o 
escritório era muito próximo. Era fácil acionar a empresa para tirar dúvidas ou re-
solver qualquer processo. A Totvs tinha experiência e foi determinante com pro-
cessos extremamente burocráticos. Quando começamos todo o processo, em 
novembro de 2012, até o lançamento da rede, em agosto de 2013, falávamos 
com toda a cadeia de aprovação global de políticas da Sony. A Sony Japão flexi-
bilizou algumas políticas de segurança de informação, porque senão não seria 
possível aplicar esse tipo de ferramenta. As empresas globais que passam pelo 
mesmo processo nosso, que é extremamente burocrático por conta da decisão 
centralizada no país de origem, não encontram tão fácil um processo como esse 
para aprovar internamente. Aprovado o processo e o fornecedor, vamos desen-
volver a rede social. O que não é tão simples assim. Existe todo um processo que 
precisa ser definido dentro da empresa. O primeiro é saber qual o objetivo da 
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Os caminhos para adoção das redes sociais corporativas
Bruno Baptistão

rede social. Isso precisa ser muito claro. Não dá para desenvolver uma rede social 
e liberar para todo mundo sem ter um objetivo muito claro. 

Até para nós era difícil definir uma estratégia de implementação como resultado 
desse processo, sem saber o que queríamos.  Definimos  que, se o nosso pro-
blema era resolver problema de comunicação, tínhamos que ter velocidade, con-
trole de todo conteúdo e consciência de toda informação trocada dentro da rede 
social. Comunicação padronizada e homogênea para garantir que todo mundo 
falasse a mesma língua e com o mesmo sentido. Outro passo foi definir qual o 
público-alvo da empresa. Tínhamos dentro daquele grupo de departamentos, a 
equipe de ponto de venda, a equipe de ponto, que fica nas ruas gerenciando tudo 
que está acontecendo na execução do trabalho do escritório no ponto de venda, 
e tínhamos a equipe de escritório. O primeiro passo foi entender qual a neces-
sidade de cada público. A equipe de campo tem como função a simples exposi-
ção do seu trabalho que não existia. A pessoa ficava isolada no ponto de venda 
na loja, ninguém sabia se o trabalho estava sendo executado ou não, mas ela 
gostava de ter essa exposição, queria aparecer para a empresa, mostrar o seu 
trabalho. A pessoa também queria tirar dúvidas, se comunicar com os líderes. 
Ela tinha uma necessidade clara de pertencimento, saber o que a empresa fazia. 
Ela só sabia a informação que chegava até ela. Queria reportar os problemas do 
ponto de venda e trocar experiências com outras pessoas, com seus pares, líde-
res, gestores. Já a equipe de escritório queria coletar informações para as reuni-
ões que aconteciam semanalmente no escritório, comunicar qualquer alteração 
à equipe de campo, lançar novos produtos, gerenciar essas equipes e gerenciar 
os recursos da empresa. Decidimos que o processo de implantação começaria 
pela equipe de campo apesar de estar dispersa em todo o país. 

Seria muito mais difícil identificarmos as necessidades dentro de uma equipe 
de campo com quase 500 usuários. Escolhemos uma regional que se destacava 
bastante. Era uma regional que sempre batia suas metas, a do Centro-Oeste. 
Essa regional era a mais motivada dentro da Sony. Pensamos que talvez para 
um processo piloto, seria interessante começar com esse time. Desenvolvemos 
com cerca de 50 pessoas, começamos a implantação através delas. Duas se-
manas depois abrimos para o restante do time de ponto de venda. Isso foi um 
diferencial incrível para nós, porque, quando abrimos para o restante do time, 
quem apresentou a rede social não foi a pessoa do escritório que fica pedin-
do coisas para eles, não foi o chefe. Foram os amigos deles, das regionais, que 
apresentaram a rede social e como ela funcionava. Isso fez toda a diferença no 
engajamento do restante do time. Mudou bastante a postura que eles tinham 
conosco no início do processo. Duas semanas depois, ou seja, após um mês, co-
locamos também a equipe de escritório. Isso facilitou muito o entendimento da 
equipe de escritório em relação ao que queríamos e esperávamos da rede social. 
Chamamos a equipe de escritório não apenas para um treinamento, mas para 
apresentar o que já estava acontecendo na rede social. A rede estava aconte-
cendo. O ponto de venda estava se mobilizando, trazendo informação, imagens, 
fotos, coletando informações da concorrência. Isso engajou um pouco mais as 
equipes de escritório  elas passaram a nos  ajudar no gerenciamento. 
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Ainda assim não foi tão fácil. Enfrentamos mais desafios com a equipe de es-
critório do que com a equipe de campo. Estes útimos eram muito mais abertos 
e disponíveis para se engajar na rede social do que as equipes de escritório, 
que,  muitas vezes, estão cheios de atividades paralelas para desenvolver e en-
xergam isso como um trabalho a mais que a empresa está levando para eles. 
Esse processo cultural é uma barreira difícil. Fizemos um trabalho de definições 
de todos os pontos dos gerenciamentos da rede social para a implantação -- e 
faz muita diferença. Definimos uma agenda de implantação, responsabilidades 
para cada pessoa que estava envolvida no processo. O processo de implantação 
envolveu pessoas de áreas diferentes, Eram seis, sete pessoas que colabora-
ram. Hoje, temos cerca de três pessoas que gerenciam basicamente o dia a dia 
da rede, mas na implantação contamos com mais pessoas de cada área para 
ajudar com conteúdo. Definimos quem fazia as permissões da rede social, ca-
dastramento e descadastramento de pessoas, fluxo de comunicação, geração 
de conteúdo e até questões de manutenção. Precisava existir um processo para 
ajudar a pessoa a entender como era a rede, e isso não podia demorar, caso 
uma senha fosse bloqueada porque a pessoa digitou três vezes errado. Sur-
giu um pouco de comparação da nossa rede com o Facebook. Algumas pessoas 
chamavam de Facebook da Sony. Começaram naturalmente a surgir algumas 
comparações relacionadas à rapidez, por exemplo. Sabíamos muito bem que 
esse processo inicial tinha que ser muito bem estruturado, o fluxo de gerencia-
mento tinha que ser muito bem executado para não gerar insatisfações, o que 
desmotiva a pessoa a continuar na rede. Isso é importante, principalmente, no 
inicio. Depois, pegam o ritmo e flui tranquilamente.

O principal desafio era, primeiro, estabelecer processos claros para a equipe 
que gerenciaria todas as atividades e geraria engajamento do time de escritório, 
mostrando os benefícios. O objetivo da rede social é obter muita informação 
que vai ser utilizada no dia a dia. Outro desafio é dar formato para a rede social, 
corpo. Esse processo levou pelo menos dois dias inteiros de reuniões com to-
das as áreas envolvidas. Foram basicamente dois dias fechados em uma sala 
recebendo uma pessoa de cada área, entendendo quais eram os problemas, 
quais os pontos que a rede social poderia ajudar a resolver naquele momento. 
Chegamos à conclusão que a rede deveria começar com dez comunidades pelo 
menos, no início. Após avaliarmos os problemas de todas as divisões e departa-
mentos, chegamos à conclusão de que ter dez comunidades, cada uma voltada 
para um categoria da Sony, como produtos, TV, notebooks, câmeras, ajudaria 
principalmente aqueles que tem um pouco mais de dificuldade no entendimen-
to. Se a pessoa não sabe o que postar, se está relacionado ao tema TV, coloca 
na comunidade TV. Assim fica muito mais fácil para todos, se alguém quer infor-
mação de TV posta em TV.  Começamos a padronizar um pouco essa comunica-
ção, pedimos para as pessoas, no projeto piloto, colocarem suas comunicações 
com hashtags para facilitar o encontro das informações dentro da comunidade. 
Tivemos também que padronizar o máximo possível a comunicação.  Com o 
passar do tempo começamos a aumentar um pouco mais as comunidades, na 
medida que percebíamos que surgiam interesses paralelos. Criamos comuni-
dades regionais para que pudessem competir entre elas, alimentar assuntos 
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saudáveis para a rede. Hoje chegamos a 25 comunidades além de regionais, 
áreas internas da Sony e projetos específicos. Quando há o lançamento de um 
novo produto, abrimos a comunidade, definimos quem são as pessoas que par-
ticipam e deixamos a comunicação acontecer. 

Atualmente, divulgamos um pouco mais essas informações e definimos indica-
dores para acompanhar quantas pessoas acessam, quantos usuários são ati-
vos e comunicamos esses indicadores para a equipe para alimentar essa com-
petição regional. Os jovens são competitivos, principalmente a garotada de 20 
anos. Não precisa nem premiar, basta estimular a competição que eles jogam 
o tempo todo. Começamos a entrar nesse clima, incentivar o outro e a rede co-
meça a incendiar novamente. Acompanhamos esses indicadores mensalmente. 
No início do processo de implantação fizemos  acompanhamento semanal. Hoje, 
acompanhamos mensalmente, quando também criamos indicadores para a pu-
blicação dentro da própria rede. Com base no número de promotores que estão 
interagindo, a média de interação por promotor, média de interação por usuário, 
para cada indicação, post, fotos, vídeos, comentários, sabemos exatamente qual 
está subindo, qual está caindo, o que queremos estimular. Teve uma época que 
queríamos mais fotos, mas percebemos que as pessoas não conversavam entre 
elas, não compartilhavam os problemas. Começamos a estimular também os co-
mentários, trazendo problemas para que eles trouxessem soluções. Vamos falar 
agora das contribuições da rede. Esse processo, desde novembro de 2012, valeu 
a pena, pois podemos dizer abertamente que, hoje, a nossa equipe de ponto de 
venda, a equipe de operações, com cerca de 600 pessoas, é muito mais eficiente 
do que era há exatamente um ano e isso teve reconhecimento da presidência 
da Sony. O nosso presidente acessou e fez um cadastro na rede recentemente, 
interagindo com os funcionários. Podemos garantir que tivemos um momento 
muito significativo na comunicação da rede, mas não só do ponto de vista do 
aumento da comunicação, também na melhoria e na qualidade dessa comuni-
cação, no processo dessa comunicação. Hoje a comunicação se dá de maneira 
muito mais eficiente do que antes. Percebemos que os líderes fazem coaching 
via rede social. Então, ensinamos seus liderados como fazer, caso identifique um 
erro: espalha a situação para que todos entendam qual é o processo correto. 
Existe muito reconhecimento e elogios ao time principalmente quando atingem 
a meta. Existe também cobrança de resultados,   direcionamento de atividades 
e o uso de boas práticas como exemplo para outros e estímulo para que todos 
participem e ajudem a atingir as metas da regional.

Poucos meses após a implantação da rede social, as pessoas se sentiam mais 
próximas, mais pertencentes ao grupo Sony. 55% delas afirmavam que a rede 
ajudou a se manter mais informados sobre os produtos e serviços da Sony. No-
vamente, aquele grupo de pessoas que visitava sites para buscar informações, 
acessa a rede social e se informa sobre toda a especificação técnica de produtos 
e serviços que estão disponíveis em PDF para qualquer pessoa da rede. A rede 
também melhorou a exposição dos produtos, ajudando a atrair os consumidores. 
Nossa rede conta hoje com 600 usuários e está restrita a uma área da empre-
sa por enquanto, a área de ponto de venda que cuida de toda a operação. Mas 
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apenas para termos uma ideia, em fevereiro de 2014, só em imagens e  fotos, 
atingimos quatro mil imagens no mês de fevereiro. Foram ao todo cerca de 300 
pessoas em média, interagindo, jogando imagens. Se levarmos em conta os co-
mentários e curtidas, que são outras formas de interação, multiplicamos esse 
número por quatro, mais ou menos 15 mil interações por mês dentro da rede so-
cial. Quatro mil são somente imagens. Tivemos 14 imagens em média por usuá-
rio no mês de fevereiro. A rede social ajudou a Sony a reduzir em 40% seu gasto 
com delivery de informativos para a lojas. Essa peça publicitária continua sendo 
entregue via motoboy para as lojas, porque são peças pesadas, com muitos me-
gabytes em alta definição. Mandar para o e-mail pessoal dos promotores não é 
viável. Grande parte das lojas colocava motoboys que rodavam as lojas e davam 
um pen-drive para a pessoa carregar em todas as tv´s e notebooks. 

A rede social é mais utilizada hoje,  pois a rede 3G está um pouco melhor em al-
gumas regiões, o que facilita o uso. As pessoas podem usar o wi-fi do shopping 
center, para conseguem baixar o aplicativo da rede no aparelho celular e, através 
de um cabo, conectar no notebook e nas tv’s de todas as lojas. Dá para fazer uma 
campanha de um dia para o outro com um grupo grande de lojas. Fazemos pes-
quisas com equipe de campo em até dois dias, o que surpreendeu até os japo-
neses. Fizemos uma pesquisa recentemente, enviada a protomores de campor 
por 250 pessoas. Tivemos o feedback no mesmo dia. No dia seguinte, tínhamos 
o diagnóstico e o plano de ação prontos no plano de venda. Esse é o recurso 
mais utilizado hoje para nossas reuniões semanais. O principal objetivo da rede 
social era organizar um pouco a comunicação e fazer com que os promotores 
conhecessem um pouco mais o produto, para a loja aumentar o giro de vendas. 
Fizemos uma campanha no mês de dezembro com o objetivo de estimular a cria-
tividade das equipes que ficam nas lojas, no ponto de venda, a usar melhor os 
materiais promocionais da Sony. Utilizamos todo tipo de material promocional 
disponível e a prêmio da ação mais criativa no ponto de venda era a armadura 
utilizada pelo Minotauro. Infelizmente era um produto que não tinha distribuição 
maciça. Estava presente apenas em algumas redes de varejistas. 150 lojas par-
ticiparam da campanha e foi um tremendo sucesso 

Naquele período aumentou muito o número de imagens, de curtidas, o engaja-
mento das pessoas, das equipes de campo. O interessante é que, mesmo de-
pois da campanha, o  formato de exposição continuou nas lojas. Estamos com 
uma campanha para a Copa do Mundo. Essa campanha tem o objetivo direto 
de estimular vendas de todos os produtos que estão envolvidos com a Copa. 
A Sony é patrocinadora da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e temos 
uma série de produtos licenciados, oficiais da Copa. Nossa campanha é alavancar 
as vendas desses produtos. Toda a campanha está sendo gerenciada pela Sony 
pela primeira vez, dentro da rede social. Antes, precisávamos do apoio da nossa 
agência de eventos, de promotores que auxiliavam em algum processo, que cui-
davam, por exemplo, da auditoria das notas fiscais. Hoje, o promotor sobe todas 
as notas fiscais e digita qual produto foi vendido. Temos as parciais entrando na 
rede social toda semana, dizendo quem está na frente, quem está ganhando. 
Serão distribuídos 20 ingressos para a Copa do Mundo. Quando começamos com 
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a rede social não existia muita referência no mercado, principalmente, na área de 
eletrônicos. Ainda mais uma rede social com esse conceito de integrar equipes 
da Sony com equipes de terceiros e tornar tudo uma só plataforma. A Totvs tam-
bém afirma que não viu ainda esse formato  no Brasil. Fomos um dos primeiros 
a fazer esse formato de aplicação das redes sociais.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Marcelo Congra – CPFL: A participação na rede so-
cial se dá por parte dos colaboradores da Sony com 
acesso. Os outros colaboradores estão ansiosos 
para receber a ferramenta?

Bruno Baptistão – Sony:  Sim, as outras áreas da 
empresa conhecem, principalmente porque abri-
mos resultados, informações em reuniões com di-
retoria. Então, a área de venda, a área de logística, 
todos querem acessar a rede. Chegamos em um 
estágio muito saudável de desenvolvimento dessa 
rede. Ela continua crescendo, criamos mecanismos 
para estimular a rede, mas conversamos pouco com 
a gerência da empresa. No começo, estávamos um 
pouco desmotivados com a ideia de uma rede nova, 
de uma nova ferramenta. Queríamos implementar a 
rede social para a empresa inteira, mas hoje, obser-
vando um pouco o trabalho que ela toma do nosso 
time e os cuidados que são necessários para man-
ter esse nível de qualidade, precisamos desenvolver 
um pouco essa estrutura. Conseguimos gerenciar 
hoje três, quatro pessoas, tendo parte do tempo, 
duas ou três horas do seu dia, olhando o que está 
acontecendo. Mas começa a ficar um pouco mais 
complicado gerenciar e cuidar de tudo para manter 
uma alta qualidade do processo, ao expandir para 
um grupo de mais mil pessoas. O maior problema é 
que a nossa rede não é formada somente por fun-
cionários Sony. É formada também por equipes de 
terceiros. Boa parte das pessoas que interagem são 
de empresas subcontratadas, com equipe na loja 

nos ajudando. Outro agravante é que, quando co-
meçamos a estudar todo o processo, logo depois 
de um problema que a Sony teve com o Playstation, 
aquela história do vazamento de informações de 
usuários de Playstation no mercado, a Sony adotou 
uma postura muito inflexível quanto a gestão das 
políticas de informação da empresa, principalmente 
quando relacionada ao usuário. Como a nossa rede 
tinha um grupo de terceiros que estava ali também 
com e-mails pessoais dentro da rede, isso dificul-
tou bastante o processo. Tivemos que pegar as in-
formações com a nossa equipe de terceiros, levar 
no departamento jurídico da Sony Brasil, conversar 
com jurídico do Japão. Isso não foi muito fácil por-
que nenhum deles conhecia o projeto, nenhum de-
les entendia a necessidade disso. Era basicamente 
nosso time apertando todo mundo para fazer. Sabí-
amos da necessidade, mas ninguém mais compra-
va a ideia. Por isso, levou tanto tempo. Mas no final 
das contas deu tudo certo.

Michel – Caixa Econômica: Você teve que criar algu-
ma política de uso? Como foi a questão da governança 
com relação ao que podia e o que não podia ser com-
partilhado, principalmente entre esses dois grupos, os 
empregados Sony e os empregados que não são da 
Sony? Você teve alguma dificuldade desse tipo?

Bruno Baptistão – Sony: Sim, criamos uma política 
desde o início do projeto. O Departamento Jurídico 
nos orientou em todo o processo e, hoje, todo usu-
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DEBATE

ário da Sony precisa assinar essa política antes de 
receber login e senha. Estabelecemos que o proces-
so do fluxo da informação qualquer tipo de solici-
tação, pedido feito por uma equipe de campo que 
não seja da Sony tem que seguir primeiro para a 
agência. A agência dispara essa mensagem via rede 
social, em uma comunidade deles. Ou seja, dentro 
da rede criamos uma comunidade com o logo de-
les. Se  chama Go Market, tem um logo que não tem 
nada a ver com Sony. O jurídico nos orientou a tirar 
todo o vínculo com a marca Sony nesse processo, 
por conta do  envolvimento de equipe terceirizada. 
Hoje qualquer tipo de pedido é feito por intermédio 
da agência. Mas o fluxo é bastante rápido. Ela dis-
ponibiliza uma pessoa para ficar conosco o tempo 
todo no escritório. Agora, qualquer tipo de comuni-
cação, por exemplo, lançamento de produtos novos, 
um tipo de direcionamento da empresa que não 
seja uma mensagem direta para um funcionário que 
caracterize um vínculo trabalhista, pode ser feito 
por qualquer um, mesmo tendo terceiras pessoas. 
Só não pode ser feito um pedido direto específico, 
citando o nome da pessoa e pedindo, por exemplo, 
para mandar uma foto da sua loja. Isso não pode 
acontecer diretamente, precisamos ainda do envol-
vimento da agência nesse processo. 

Michel – Caixa Econômica: Existe alguma reco-
mendação para o empregado Sony não comparti-
lhar nessa rede um projeto que é confidencial, que 
ainda vai ser lançado?

Bruno Baptistão – Sony: Existe. Criamos comuni-
dades para departamentos, áreas internas, onde é 
permitido compartilhar documentos ou informa-
ções confidenciais. Em áreas públicas, onde temos 
funcionário Sony e funcionário de terceiros na mes-
ma comunidade, não é permitido publicar ,  a menos 
que passe pelo administrador do nosso time.

Michel – Caixa Econômica: E você está em comuni-
dades públicas e restritas?

Bruno Baptistão – Sony: Isso. Há comunidades 
privadas de funcionários onde se pode comparti-
lhar qualquer tipo de informação. As públicas têm 
que passar por um administrador antes de publicar. 

Percebemos que são muitos detalhes, quando nos 
envolvemos em um processo que as barreiras são 
maiores do que imaginamos

Interlocutora não identificada: A Caixa está im-
plantando uma solução?

Michel – Caixa Econômica: Estamos desenvolven-
do uma...

Interlocutora não identificada: Estão desenvolven-
do a ferramenta?

Michel – Caixa Econômica: Sim, a ferramenta foi 
desenvolvida internamente e, agora, estamos de-
senvolvendo como será seu uso. Estamos mais fo-
cados no processo e com o seu uso.

Bruno Baptistão – Sony:  Mais da metade da nossa 
política de uso da rede social é direcionada ao uso 
correto, ao não uso de linguagens inadequadas e 
imagens inadequadas. No entanto, isso nunca acon-
teceu. Nove meses depois e não pegamos nenhum 
caso de mal uso, o pessoal respeita. mesmo.

Interlocutora não identificada: Diferentemente de 
uma rede aberta, a rede corporativa se auto regula, 
as pessoas acabam se regulando mesmo. Usamos 
a plataforma e essa plataforma tem a possibilidade 
da denúncia, porque, na verdade, a By You incorpora 
algumas funcionalidades do Facebook, traz algumas 
funcionalidades do Instagram, um pouco de Wikipé-
dia, enfim, agrega várias funcionalidades. Desde o 
lançamento, tivemos duas denúncias:  um vídeo do 
pica pau que um garoto achou que não tinha nada 
a ver. Até tinha um contexto por trás. Outra foi por 
causa de um avatar que a pessoa usou.
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Trabalho na área de inovação da empresa, onde desenvolvemos a ferramenta 
Usina de Ideias CPFL. Ela tem o objetivo de fomentar a cultura de inovação na 
empresa e provocar os colaboradores para sugerir ideias que possam gerar al-
gum tipo de valor para a CPFL. A CPFL Energia é uma empresa do setor elétrico. 
Atuamos no setor de distribuição, geração, comercialização e serviços de distri-
buição de energia. Somos oito empresas, atuamos nos estados de São Paulo, 
como CPFL,  e em Caxias do Sul e toda aquela região, como  Rio Grande Energia 
(RGE). Temos usinas de geração renováveis e usinas de geração hidrelétricas tra-
balhando no segmento de comercialização de energia e serviços, oferecendo so-
luções energéticas para nossos clientes. Nosso organograma societário é com-
posto de uma empresa recém-privatizada. Passamos por privatização em 1998 
e, de lá para cá, por diversas mudanças. Nossa missão é consolidar a liderança 
do setor elétrico nacional e a criação de valor acima de mercado. A inovação é um 
pilar do nosso crescimento, do nosso plano estratégico. Então, queremos con-
solidar a liderança com inovação em processo, tecnologias  e para a excelência 
operacional e crescimento estratégico. Um habilitador fundamental é a transfor-
mação da cultura e do estilo da liderança. A inovação na CPFL está diretamente 
ligada a criação de valor no grupo. Ao  longo dos anos, a inovação está direta-
mente ligada ao crescimento. Quando olhamos para dentro da área de inovação 
da CPFL, nos dividimos em cinco temas e um deles é a inovação corporativa, da 
qual faço parte e por onde implementamos esse processo da Usina de Ideias. 

Nosso objetivo é inovar os processos corporativos para promover, melhorar a 
produtividade e a eficiência da CPFL. Promover a cultura de inovação em todas as 
áreas do grupo. O programa Usina de Ideais foi lançado em junho de 2012,  com o 
objetivo de criar um canal colaborativo de captação de ideias inovadoras na CPFL. 
Não tínhamos nenhum canal, nenhuma ferramenta através da qual as pessoas 
pudessem postar ou compartilhar suas sugestões de melhorias ou inovações. 
E se  não temos nenhum canal e não promovemos esse compartilhamento, a 
ideia acaba morrendo. Muitas vezes, as pessoas não dão importância a ela. Cria-
mos esse programa com o objetivo de fomentar, de fortalecer essa cultura de 
inovação no grupo, sempre questionar e identificar novas oportunidades e criar 
um canal de colaboração onde novas ideias possam ser propostas ou discutidas.  
Uma ferramenta social em que é possível curtir, colaborar com a ideia do colega, 
chamar outro para discutir aquela sugestão de melhoria, para que a ideia se tor-
ne melhor e seja implementada. 

O processo de implementação das ideias funciona nesse ambiente colaborati-
vo social. Começa no momento em que alguém posta uma sugestão ou uma 
inovação. A ideia é refinada ao longo do processo, a partir do momento que é 
colaborativo, participativo. As  pessoas contribuem com as ideias das outras e, 
a partir do momento que temos uma ideia já firme, um comitê das áreas de ne-
gócio faz a avaliação dela em termos de viabilidade de implementação. A partir 
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dessa avaliação, ela é priorizada para a implementação e as áreas de negócio 
são implementadas. Basicamente, a participação dos colaboradores ocorre de 
diversas maneiras. Destacamos algumas: eles podem entrar, registrar as ideias 
de uma forma geral sem um tema predeterminado, participar com proposta nos 
desafios direcionados. Ou seja, desafiamos nossos colaboradores a darem su-
gestões, ideias, pensarem inovações sobre algum tema específico ou sobre al-
guma dificuldade que estamos tendo. Lançamos esses desafios e pedimos para 
as pessoas participarem com ideias. Essa é uma visão da nossa ferramenta, com 
alguns fadings de atualização. É possível que os colaboradores também postem, 
coloquem suas fotos seguindo as regras. 

A ideia percorre diversos caminhos até ser de fato implementada. O colaborador 
registra a ideia comentada, as pessoas curtem e nós convocamos e indicamos 
um facilitador por área de negócio. Temos um facilitador no RH, um facilitador na 
infraestrutura, um facilitador em todas as áreas da empresa para facilitar esse 
processo de implementação e avaliação das ideias. Nós não temos a expertise de 
todos os assuntos da empresa. Então, naturalmente, precisamos do apoio das 
diversas áreas para poder avaliar se a ideia é pertinente ou não. Todo esse pro-
cesso de inovação é feito conjuntamente com as áreas e elas tem 15 dias para 
avaliar, questionar e saber como implementar a ideia. Depois, há uma avaliação 
interna, se é viável ou não. Por fim, cria-se um caminho para a implementação 
da sugestão. É uma ferramenta bastante interativa e colaborativa. Desde o lan-
çamento, em junho de 2012, tivemos mais de 2400 colaboradores que partici-
param desse processo. Recebemos em torno de 1200 ideias até o momento. 
Apenas 73 foram aprovadas. É preciso saber priorizar e responder para o cola-
borador de forma adequada, para que ele não desmotive e continue sugerindo, 
quando identificar alguma oportunidade. Das 73 ideias aprovadas, 36 foram im-
plementadas ou estão em implementação. 

O mais importante é a quantidade de contribuições que essas ideias geraram. 
Um pouco mais de duas contribuições por ideias e a quantidade de likes, de vo-
tos que as sugestões promoveram durante esse processo todo. Lançamos uma 
nova versão por ano do processo de usina de ideias. Para poder inovar continua-
mente e fazer com que os colaboradores continuem acessando e colocando suas 
ideias e que isso gere movimento para que essa ferramenta não caia em desuso. 
Outro desafio nesse tipo de ferramenta é que as pessoas deixem de acessar, dei-
xem de colocar suas ideias, caia na rotina. Em 2012 foi a usina 1.0, cujo objetivo 
era promover o engajamento. Não nos importamos com as ideias que surgia. O 
importante era a participação das pessoas. Em 2003 tivemos a usina 2.0 com 
uma modelagem diferente, focada mais no desafio de consumo inteligente, onde 
pedimos sugestão de ideias para melhorar nossa forma de utilizar os recursos 
naturais, seja em consumo de água ou de energia, de papel ou de resíduo. Re-
cebemos em torno de 100 sugestões, grande parte delas já era praticada pela 
empresa ou não era uma inovação propriamente dita. Por exemplo, sugestão 
no ajuste de iluminação que tem quatro lâmpadas. Eu  posso apagar duas para 
poder reduzir meu consumo de energia elétrica. Não é uma inovação, então, não 
aprovamos a ideia. Lançamos também um desafio de redução de custos admi-
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nistrativos, operacionais e comerciais. Lançamos algumas perguntas, por exem-
plo, sobre como reduzir custo sem prejudicar a nossa qualidade e mantendo a 
nossa segurança.

 Esse trabalho é constante. Trabalhar com pessoal de marketing, da comunicação, 
para que as pessoas participem. Ao longo desse processo, trouxemos resulta-
dos, obviamente, qualitativos e quantitativos das 73 ideias aprovadas. Quando 
calculamos três das melhores ideias, geramos um valor direto para a empresa de 
R$ 1 milhão por ano com ideias de melhorias de processos, de novas tecnologias 
de aumento de produtividade das equipes de campo, de redução de ocorrência 
de falta de energia. Quando mensurarmos as mais diversas ideias possívei,s ge-
ramos esse valor para a empresa. Para se ter uma ideia: das 36 ideias colocadas 
nos planos, 27 é de redução de custo, 6 de produtividade, 2 de aumento de re-
ceita e 3 de automação da rede. São ideias muitas vezes técnicas que a enge-
nharia avalia e acaba trazendo para o nosso padrão, com o intuito de melhorar a 
robustez da rede elétrica e reduzir os custos operacionais. Trouxemos a ideia de 
integração, por exemplo, das pessoas vêm a São Paulo, voltam de São Paulo e 
vão a outras localidades todos os dias, utilizando o carro da empresa.

 A empresa não tem carro para todo mundo, pensamos em sugerir o comparti-
lhamento da  utilização dos veículos por meio das caronas. No momento que um 
colaborador vai  para São Paulo, aproveito a carona dele e vou para lá. Não tenho 
que alugar um carro ou ter um custo adicional com isso. Em relação à ideia de 
relacionamento, sugerimos para a CPFL ir até a universidade; sobre a questão 
de desenvolvimento e treinamento, recebemos sugestões também focadas em 
qualidade e em processos. Por exemplo,  ideias focadas em segurança com um 
simulador de treinamento. Não consigo necessariamente  treinar em campo. O 
treinamento do eletricista que começa na empresa é muito focado na base da 
teoria e ambientes controlados. Esse simulador vai justamente tentar trazer a 
realidade da atuação em campo  para a  sala de aula. Já começamos o desenvol-
vimento dele. Percebemos que as ideias podem vir de todo tipo. Muitas são boas, 
outras mais ou menos, mas no final da linha, na hora que olhamos o potencial, o 
resultado dessas ideias gera um valor incrível, pagando o custo e o investimento 
nesse tipo de iniciativa. A usina foi idealizada para ser implementadas em círculos.  

Em 2013, lançamos desafios direcionados, fazendo perguntas específicas para 
melhorar a qualidade das ideias e o colaborador entender o problema que deve 
tentar resolver com a sugestão direta da empresa. Em 2014, começamos uma 
fase de envolvimento. Esse processo de usina de ideias é muito corporativo. Os 
eletricistas, naturalmente, pela atividade deles, por eles estarem a todo momen-
to em campo, não tem acesso constante à ferramenta. Temos hoje aproximada-
mente 7.500 funcionários. Do total, 3.500 são corporativos e o restante opera-
cionais, atendentes de Call Center e eletricistas, cuja essência das atividades não 
permite que fiquem no computador acessando uma ferramenta social corpo-
rativa. Queremos inovar esse processo e fazer com que as pessoas participem 
com suas ideias, suas contribuições. Em 2014 e 2015, continua nosso desafio de 
reinventar e promover desafios para os nossos fornecedores, clientes e universi-
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dades. Para novamente mudar isso, não deixar parado, porque se não inovarmos 
continuamente e provocarmos esse engajamento não haverá colaboração. Ao 
encerrar o ciclo, fazemos um evento de reconhecimento das melhores ideias e, 
em maio, faremos um evento de reconhecimento das melhores ideias aprova-
das em 2013. Faremos um comitê de avaliação de como a ideia cria valor para o 
grupo, como essa inovação é disruptiva,. Esse comitê será formado pela área de 
inovação junto com RH, e as melhores ideias serão premiadas.

Reconhecer o facilitador de destaque e o facilitador das áreas de negócio é um 
papel fundamental nesse processo, porque, na prática, a partir eu dou uma su-
gestão que ele vai viabilizar e facilitar a implementação. Se essa pessoa não está 
conosco, não está engajada nesse processo, corremos o risco do colaborador dar 
a ideia, ele aprovar, mas a sugestão ir para uma gaveta qualquer e não ser imple-
mentada. Então, promovemos esse reconhecimento do facilitador de destaque, 
justamente para que eles não deixem a peteca cair e queiram fazer essa compe-
tição sadia entre eles e possam nos auxiliar em todo esse processo. Há alguns 
critérios para a escolha do facilitador: tempo de resposta,  índice de aprovação, 
qualidade na resposta. Porque não basta recusar uma ideia, tem que recusar, 
mas informando os motivos, contextualizando, para o colaborador que deu a 
ideia. Informá-lo que e por que sua ideia não é oportuna para aquele momento. 
Justamente para não matar o engajamento desse colaborador e ele continuar 
participando. A ideia de três colaboradores será premiada, mas eles ainda não 
sabem. Uma ideia é de um eletricista nosso. Ele implementou um parafuso gi-
ratório de uma escada central em uma caminhonete, para reduzir seu esforço 
operacional, agilizar a atividade e ter menor desgaste da corda. Ele não só deu a 
sugestão, como implementou no caminhão dele. 

Quando mostramos para o comitê, nossa diretora de RH achou muito interes-
sante. É uma ideia simples, um equipamento muito simples para o processo, 
diante de toda a complexidade que temos de energia elétrica. Mas é algo sim-
bólico. Ele vai ganhar um iPad e um troféu que desenvolvemos para a Usina de 
Ideias de colaborador inovador. O iPad vale menos do que o troféu. Outro cola-
borador deu uma sugestão também muito simples, mas que traz um valor muito 
grande para a companhia: David Ribeiro, analista de gestão de caixa. Hoje temos 
um processo de assinatura digital nos contratos. No momento em que contrato 
uma empresa e tenho esse processo estruturado, preciso assinar o documento 
físico. Faço a aprovação desse documento por meio eletrônico, por meio de uma 
assinatura digital, sem documento impresso. Aplico isso para os documentos de 
controle internos e documentamos todos os processos. A sugestão dele foi mui-
to simples, ao invés de imprimir e ter que assinar tudo isso, vamos treinar esse 
processo digital. Coloco na mesma ferramenta que uso para os contratos e man-
do para a aprovação digital do gestor ou de quem quer que seja que tenha que 
aprovar. Conseguimos reduzir drasticamente o volume de pressão. Fizemos uma 
simulação em uma diretoria para ver quanto seria esse retorno. Só em uma di-
retoria dá 12 mil impressões por mês. Se fizermos uma conta rápida aqui, 12 mil 
impressões por mês, no ano, conseguimos reduzir 150 mil impressões. É algo 
que dá valor. Primeiro, porque baixa o custo para a implementação, afora todo o 
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quesito ambiental que essa ideia pode trazer. Uma terceira ideia foi dada por um 
operador nosso, técnico de operação. 

Os clientes hoje entram em contato com a CPFL reclamando de falta de energia 
ou de algum problema dessa natureza. Quando os operadores chegam no local, 
não é um problema da rede externa e nem da rede interna do cliente. Temos 
um custo para o deslocamento improcedente, a equipe gasta para se deslocar 
com todo o aparato, aproximadamente, R$ 250 por hora. No momento em que 
temos esse deslocamento improcedente, R$ 3 mil por mês a R$ 200 a hora. É 
um custo enorme. A proposta dele é muito simples: fazer uma integração en-
tre os que estão demandando a equipe de campo. O cliente liga no nosso Call 
Center, que gera uma ordem de serviço que cai para ele. Ele manda para a equi-
pe de campo fazer a verificação do que está acontecendo. O que ele propõe 
é fazer uma integração entre eles e o próprio atendimento. Um treinamento, 
uma capacitação técnica para compartilhar essas situações corriqueiras e pro-
blemáticas, para que, assim, possam reduzir essa quantidade de deslocamento 
improcedente. É uma ideia que gera bastante valor para a CPFL. Neiva tam-
bém vai ganhar o brinde da Usina de Ideias como colaborador inovador, uma 
Nespresso. Poderia ser um iPad ou qualquer outra coisa, mas é um modelo de 
negócio inovador, a Nespresso remete a inovação, porque, quando esse produto 
foi inventado, o modelo de negócio criado foi inovador no mercado, assim como 
a Apple com o iPad. Ela teve 43 ideias avaliadas, o percentual de aprovação dela 
foi de 30%, com três ideias aprovadas. Mas existem outros indicadores, como 
tempo de resposta, qualidade da resposta que ela dá para os colaboradores e a 
atenção que dá aos processos na empresa. 

Para 2014 vamos trabalhar esse processo da Usina de Ideias por desafios. Men-
salmente, teremos uma agenda de desafios. Em abril o ponto eletrônico foi im-
plantado na companhia. Obrigatoriamente, temos que entrar às 08:00 e sair às 
17:00. Não tem mais meio termo de ficar até 17:30, 18:00 horas. Então, a par-
tir do momento que temos rigidez nesse processo, se não formos produtivos o 
suficiente para entrar às 8:00 e sair às 17:00, fazer tudo que temos que fazer, 
teremos problemas de atrasos, de horas extras e tudo mais. Esse é o desafio 
da produtividade individual. A redução da inadimplência, os níveis de ocorrên-
cia da rede que é falta de energia, novas oportunidade ou modelos de negócio 
são desafios ao longo do ano que vamos lançando para provocar a participação 
dos colaboradores. Estamos expandindo nosso modelo para incluir o Call Center 
e os eletricistas nesse processo para a participação não seja pontual, mas, sim, 
uma participação maciça desses colaboradores. Falando em inovação, estamos 
construindo um kit de inovação, de ferramentas de inovação para a liderança da 
CPFL, cujo objetivo é consolidar no manual um guia de consulta rápida e algumas 
ferramentas para a liderança conseguir endereçar alguns problemas que sur-
gem no seu processo de revisão, de inovação, de melhoria de algum indicador. 
Estamos estudando ferramentas de inovação e outros métodos para consolidar 
as melhores inovações em um guia de bolso para os colaboradores. Queremos 
democratizar essas ferramentas de inovação. 
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A metodologia da Seis Sigma, a Black Belts, é nosso modelo para criar uma ca-
pacitação de pessoas para que elas consigam se tornar inovadoras, para promo-
vermos a cultura de inovação na empresa. Uma outra ação é implementar um 
ambiente onde as pessoas possam contribuir com suas inovações, o que pode 
ser replicado para o resto da empresa. Fazer competições de uma forma geral 
entre eletricistas e atendentes, para ver quem tem mais ideias, quem participa 
mais, quais são as ideias que geram mais volume. É uma competição saudável 
para as pessoas participarem fortemente dessas ferramentas. Temos vários de-
safios. Começamos com a avaliação das ideias no prazo, com qualidade de aná-
lise e resposta. Percebemos que, no momento que surge uma ideia nova, o que 
pode acontecer é matarmos essa ideia. Porque é difícil implementar, dá trabalho, 
temos que entrar em contato com as áreas. Não recusamos ideias. Se não for 
uma ideia que não vale a pena, pensamos melhor, conversamos. Porque senão 
matamos todo esse processo e os colaboradores deixam de contribuir. A imple-
mentação das ideias aprovadas é outro desafio. A partir do momento que apro-
vamos, temos que correr para implementar. Sofremos muito com isso no ano 
passado. Muitas ideias foram aprovadas, mas engavetadas para a implementa-
ção em um segundo momento. Nosso desafio é:  aprovou, tem que implementar. 
O engajamento para a participação da comunidade tem que continuar, não va-
mos atingir 100% do público, mas queremos atingir o maior número possível. A 
ferramenta que utilizamos na Usina de Ideias tem um desafio de produtividade 
individual. É como potencializar nossa produtividade individual, gerando ganhos 
de tempo, melhores resultados, realização profissional e satisfação pessoal. O 
cliente faz o pedido para mim, vou passar para ele por SMS informando que o 
mesmo está com a equipe de campo, que será atendido hoje a tarde, despacha-
do e tudo mais. E ele coloca todas as ideias, tudo de forma bem interativa. Os 
colaboradores podem votar, curtir e trabalhar a ideia do colega.
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Interlocutora não identificada: Você mostrou os de-
safios de 2014, como é o formato, quem bate o mar-
telo nesses desafios? Quem  define esses desafios?

Marcelo – CPFL: A área de inovação fica na Direto-
ria de Estratégia de Inovação, responde diretamen-
te para o presidente da companhia. Os desafios que 
identificamos possuem base nas diretrizes estraté-
gicas da empresa, no próprio planejamento estra-
tégico da CPFL. Nosso plano estratégico busca hoje 
produtividade, redução de custo, redução de ocor-
rência. É com base nas diretrizes do plano estraté-
gico que definimos essa agenda de desafios.

Interlocutora não identificada: As ideias são incor-
poradas nas políticas de gestão de pessoas? Exis-
te algum critério na avaliação de desempenho, por 
exemplo, se a pessoa tem uma ideia premiada ela 
pontua? Gratificação variada por resultado, enfim, 
alguma outra política da CPFL que estimule tam-
bém essa questão?

Marcelo – CPFL: Não temos atualmente uma políti-
ca corporativa que estimule isso. É um desejo nosso 
que isso aconteça, porque no momento em que eu 
coloco nas metas, nos desafios dos colaboradores 
e consigo amarrar a avaliação do desempenho dele 
com a inovação, esse processo acontece natural-
mente e não precisa todo esse esforço de engaja-
mento que fazemos. Mas isso é uma evolução do 
processo que, sem dúvida, é o que temos que buscar. 

Interlocutora não identificada: Quem modera ou 
acompanha, por exemplo, o trabalho dos facilita-
dores? Quem monitora? Vocês vão acompanhando 
todas as ideias que são colocadas na ferramenta e 
vocês mesmo monitoram?

Marcelo – CPFL: Acompanhamos ideia por ideia. 
Temos uma pessoa dedicada a esse processo que 
olha o movimento, identificando ações de engaja-
mento da comunidade de uma forma geral e pen-
sando em como trazer esses colaboradores que 
não participam.  

Interlocutor não identificado: Como vocês quali-

ficam esse facilitador? Essa pessoa é voluntária, 
indicada? Como funciona o processo para definir o 
facilitador e, depois, sua inserção no processo?

Marcelo – CPFL: No primeiro momento analisamos 
quais áreas precisavam de facilitadores. Não conse-
guimos mapear todas, mas, conforme foram sur-
gindo ideias, fomos provocando essas áreas. Quem 
indica é o próprio diretor da área. Então, no momen-
to do lançamento, um pouco antes de lançarmos 
esse programa da Usina de Ideias, nosso diretor foi 
até a nossa reunião de diretoria, apresentou o pro-
jeto, pediu indicações para todos os presidentes e 
vice-presidentes das áreas para que esse processo 
pudesse acontecer e nós conseguíssemos de fato 
fomentar esse trabalho na empresa. Depois chega-
ram as indicações. Naturalmente, a primeira indica-
ção já mudou, porque as pessoas saem, são promo-
vidas e vão para outros locais de trabalho. Mas, no 
momento que sai o gestor daquela pessoa, o diretor 
daquela pessoa já indica outra para ficar no local. E 
se não indica perguntamos que o substituirá. 

Interlocutora não identificada: Quem avalia as 
ideias que serão premiadas? 

Marcelo – CPFL: Um comitê formado pela nossa 
área de avaliação junto com o RH da governança. É  
o nosso diretor junto com o nosso gerente, com al-
guns membros da nossa equipe de inovação e mais 
a equipe de RH.

Interlocutora não identificada: Existe um orçamen-
to específico? Vocês definem no início do ano, en-
fim, um orçamento para o exercício seguinte? Como 
é essa questão orçamentária? O orçamento sai da 
diretoria de inovação, ou da área que vai implemen-
tar aquela inovação? Como vocês trabalham?

Marcelo – CPFL: Nosso processo de orçamentação 
funciona de julho a setembro, que é o período que 
temos que prever as despesas dos investimentos 
para o próximo ano. Se recebermos uma ideia em fe-
vereiro e não tivermos um orçamento previsto para 
implementá-la, é possível fazer suplementação do 
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orçamento, se comprovarmos o ganho daquela ino-
vação, daquele projeto. Podemos levar a sugestão 
dada, o projeto e pedir a suplementação que pre-
cisamos, desde que aquilo me traga algum tipo de 
ganho, redução de custo, aumento de receita. Ti-
vemos um caso emblemático na empresa. A ideia 
do colaborador era colocar um adesivo no transfor-
mador que fica na rede, sinalizando que está com 
aquecimento ou não, para fazermos a manutenção 
preventiva. O adesivo custa sete reais e a proposta 
era fazer um piloto com sete mil transformadores, 
porque, no momento que temos uma ideia, avalia-
mos a sua viabilidade fazendo um piloto. Precisava 
de R$ 7 mil para poder implementar o piloto. Leva-
mos mais de um ano para implementar, justamente 
porque o ano passado foi um ano bem difícil para 
a companhia, e qualquer tipo de gasto adicional foi 
cortado. Para apoiarmos esse momento, lançamos 
o desafio de redução de custo.

Interlocutora não identificada:Como são medidos 
os ganhos de grandes quantitativos e qualitativos?

Marcelo – CPFL: Ideia é ideia. Há uma conta anual de 
cada um dos projetos. No momento em que recebe-
mos uma sugestão para instalar o equipamento na 
rede e aquilo me traz redução de ocorrência, redução 
de falta de energia, por exemplo, a empresa vai somar 
o quanto custa o equipamento, de quanto será a re-
dução da ocorrência, quanto cada ocorrência gera de 
custo para a companhia. Calculamos a ideia, trazendo 
todas as premissas para a nossa controladoria. 

Interlocutora não identificada: Com relação à 
questão das lideranças, suponho que essas ideias, 
tanto do ponto de vista de quem as fornece, como 
do ponto de vista de quem as avalia, mexem muito 
com a estrutura das lideranças. Como vocês prepa-
raram as lideranças para lidar com todo esse movi-
mento de inovação? Qual foi a estratégia de vocês?

Marcelo CPFL: O processo da Usina de Ideias é uma 
consequência de um programa de transformação 
que a CPFL está implementando dentro da empre-
sa. A empresa quer mudar a cultura dos colabora-
dores e da liderança. 

Cibeli – Receita Federal: Existe algum critério para 

uma ideia ser aprovada? Vocês tiveram mil e tantas 
ideias e 74 aprovações. 

Marcelo – CPFL:  O critério se baseia na ideia em 
si, não nos comentários. Se a ideia é viável, ela é 
implementada. 

Thiago – Receita Federal: Esse critério quantitativo 
da votação é definido por processo de trabalho ou 
por ideia? 

Marcelo – CPFL: A comunidade é aberta. No mo-
mento em que alguém coloca alguma proposta, 
alguma inovação, alguma sugestão, qualquer um 
pode ir lá e comentar e curtir. Não é um processo 
travado que só um facilitador trabalhe nele.

Thiago – Receita Federal: Nosso canal de inovação 
é aberto. Eu queria ver como funciona esses crité-
rios dentro do seu canal,  porque parece que a sua 
rede social é bem voltada para a inovação e não 
para a  ideia, que é o que estamos implementando 
dentro da nossa rede agora.

Marcelo – CPFL: A quantidade de votação da ideia 
não vai influenciar em sua aprovação ou não apro-
vação, vai depender se aquela ideia é boa ou não. Se 
é possível implementar ou não.

Interlocutor não identificado: Você disse que se ba-
seia na ideia, mas quem decide se a ideia é boa ou não?

Marcelo – CPFL: É a área de negócio, o facilitador. O 
facilitador tem a missão de facilitar a implementação 
dessa ideia se ela for viável. Ele avalia junto com a área 
dele, junto com o gestor dele, com os colegas de tra-
balho dele, porque ele é o dono daquele processo.

Interlocutor não identificado: Quais os critérios além 
da aplicabilidade e do retorno para a aprovação?

Marcelo – CPFL: Na verdade são dois critérios di-
ferentes. Nossa preocupação está no negar a ideia. 
No momento que eu negar essa ideia vai ser muito 
claro justificar para o colaborador porque eu estou 
migrando e colocar todos os pontos. Acho que esse 
é o grande desafio. 

Interlocutor não identificado: Todos que possuem 
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uma ideia acham que sua ideia é boa, compreensível.

Marcelo – CPFL: Temos um risco enorme em mãos. 
Se não fizermos tudo isso muito bem, o colaborador 
nunca mais acessa e e nunca mais dá qualquer ideia. 

Interlocutor não identificado: Qual o número de 
usuários da sua rede mesmo?

Marcelo – CPFL: Hoje temos um pouco mais de 
2.400 colaboradores.

Interlocutora não identificada: Você falou que res-
pondem a todos, sendo a ideia aceita ou não?

Marcelo – CPFL: Todos.

Interlocutora não identificada: Quantos facilitadores 
dão esse retorno aos usuários? Para cada processo de 
negócio há  um facilitador apenas ou isso é dividido?

Marcelo – CPFL: Tem um só, um só por processo. 
Temos, aproximadamente, 20 facilitadores.

Interlocutor não identificado: Nosso número de facili-
tadores é mais ou menos esse. Agora, o nosso univer-
so de colaboradores é maior, temos 32 mil usuários na 
rede. Todos automaticamente estão vinculados, não 
tem essa opção de se cadastrar,. Basta você ser servi-
dor da receita que você tem o seu e-mail e seu acesso 
à rede corporativa,  Conexão Receita.

Marcelo – CPFL: É, sem dúvida, um desafio. Mas 
devemos deixar muito claro e definir as regras. Se 
você colocar prazo para responder, por exemplo, o 
nosso é 30 dias, você dá a ideia, a ideia vai ficar 15 
dias no ar para as pessoas participarem, contribuí-
rem e ela vai para a avaliação. Ela  muda o status de 
“ideia sugerida” para “em avaliação”.

Interlocutor não identificado: A ideia fica no ar ou o 
desafio fica no ar e as pessoas mandam ideias para 
aquele desafio?

Marcelo – CPFL: O desafio fica no ar durante o pe-
ríodo de 30 dias. 

Interlocutor não identificado: E nesse momento as pes-
soas podem colaborar com ideias sobre esse desafio?

Marcelo – CPFL: Sim, no momento que você deu 
uma ideia, sua ideia vai ficar ativa para outros cola-
boradores comentarem sobre ela durante 15 dias. 
Depois de 15 dias ela muda de status para “em ava-
liação”, então ninguém mais pode comentar e o o 
facilitador a analisa.

Interlocutor não identificado: Poderíamos colocar 
o blog de ideação em qualquer comunidade, mas 
estamos na dúvida, se criamos uma comunidade 
única com blog de ideação. Temos nossa coordena-
ção geral de planejamento e avaliação estratégica.

Interlocutor não identificado: No fim do dia, na 
minha visão, o benefício tem que ser maior do que 
os riscos. E o risco de você ter um funcionário não 
satisfeito, por ter uma ideia não aprovada tem que 
ser muito bem tratado, porque ele pode contaminar 
a empresa.

Marcelo – CPFL: Algumas ideias, a princípio, não 
são aprovadas, mas depois reavaliadas e aí, sim, 
aprovadas.

Interlocutor não identificado – Caixa Econômica: 
Foi bastante interessante ver a experiência de to-
das as empresas, mas um ponto que me chamou 
atenção foi a preocupação em incorporar os pro-
cessos, começar a estruturar, como a nossa supe-
rintendência. Nosso processo de inovação também 
terá uma plataforma.

Interlocutor não identificado: Estamos ainda em um 
processo embrionário. Estamos definindo um projeto.

Interlocutora não identificada: Dataprev, Totvs e 
Sony utilizam basicamente a mesma plataforma, 
mas com experiências completamente diferentes.

Interlocutor não identificado: Sony e Dataprev não 
tem nada a ver em termos de implementação de uso.

Interlocutor não identificado: Na Petrobras, que co-
meçou  há dois anos,  em uma determinada etapa do 
projeto trouxemos dois consultores da IBM dos Es-
tados Unidos, que são MBA em análise de redes so-
ciais, para cuidar da parte de adoção. Não é da parte 
de tecnologia, é parte de adoção. A parte de tecnolo-
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gia é extremamente importante e temos uma série 
de decisões para tomar, se vamos deixar na nuvem, 
se vamos instalar dentro de casa, porque tem gen-
te que não coloca na nuvem devido aos riscos. Cada 
empresa tem perfil diferente em relação a isso. Da 
parte de tecnologia, temos decisões a serem toma-
das, integradas com o o sistema. Implementar um 
correio eletrônico em uma empresa é mais fácil, mas 
em rede social corporativa tem muitos riscos. Essa 
é a missão da TI. Os objetivos da Sony, por exemplo, 
são diferentes dos objetivos da Dataprev.

Viviane: Falamos de redes sociais como se fosse 
algo novo, na verdade, o que temos de novo hoje é 
a tecnologia suportando a rede social, porque a rede 
social é bem antiga.

Interlocutor não identificado: Todo mundo faz parte 
da rede corporativa, não existe a dificuldade de ter que 
entrar na rede, você já tem um perfil. Todo mundo se 
sente parte da rede, não é como antes que precisá-
vamos da autorização de alguém para poder acessar 
o conteúdo. Mudar a cultura do conceito de privacida-
de das pessoas mais velhas é um pouco complicado. 
Para as  pessoas mais antigas tudo é muito sigiloso. 
Eles criam uma comunidade e querem  restringir tudo. 
É um pouco difícil mostrar para elas os benefícios do 
compartilhamento de informação.

Interlocutora não identificada: Uma dica é usar o 
que temos nas redes públicas. Temos no Facebook 
um grande índice de pessoas idosas, inclusive tem 
um estudo dizendo que os jovens estão saindo por-
que os avós e os pais estão no Facebook. É uma que-
bra de paradigma que estamos trabalhando. 

Interlocutor não identificado: Quando a rede social 
começou a ser implementada na empresa, a infor-
mação publicada era muito formal. Apenas a comu-
nidade administrativa autorizava pessoas. O servi-
dor comum não tinha espaço para se comunicar. Na 
área de comunicação interna, que é a nossa, cria-
mos esse espaço. O pessoal da área de tecnologia 
queria uma forma melhor de compartilhar arquivos 
e, no fim das contas, estamos observando agora, na 
rede social, que ela está sendo mais utilizada para a 
construção colaborativa de documentos. Os servi-

dores da Rceita são espalhados pelo Brasil. Criamos 
uma portaria nova. Antes dessa portaria ser assina-
da e publicada na intranet, precisávamos de pessoas 
pertencentes a esse grupo de trabalho que estão 
dispersas pelo Brasil. Eles entram na comunidade e 
criam esse conhecimento compartilhado. Essa é a 
nossa parte de cultura e o blog de ideias que que-
remos colocar, mas não sabemos muito bem por 
onde começar. Estamos estudando ainda como fa-
zer isso, como premiar, não deixar isso morrer. Eu 
vi todas essas suas ideias de cada ano renovar fer-
ramenta e fazer uma estratégia de divulgação que 
aumenta a quantidade de acessos. 

Interlocutor não identificado: Esse ponto é inte-
ressante da comunicação porque, por exemplo, isso 
também é uma figura que eu acho fácil de entender. 
Quando implementamos um SAP ou um ERP dentro 
de uma empresa é top down, todo mundo tem que 
usar aquele. Se a sua função passou a ser automati-
zada por aquilo você tem que usar. Em uma rede so-
cial corporativa, você não pode pedir que as pessoas 
colabores entrem x vezes por dia porque não funcio-
na. A comunicação tem um papel muito importante 
de fomentar, divulgar a ferramenta e de fomentar o 
uso. É simples assim. Ou complicado assim.

Interlocutor não identificado: Na nossa empresa 
qualquer servidor pode criar qualquer comunidade. 
Não temos essa restrição. Queremos atrair o ser-
vidor para a rede. Diferenciamos as comunidades 
institucionais.

Interlocutor não identificado: Temos atualmente 
uma comunidade com, aproximadamente, 3.800 
integrantes que está no portal do software públi-
co. Nasceu com o intuito de preencher uma lacuna 
no  atendimento aos servidores federais. Tínhamos 
um número de ligações e e-mails muito grande e, na 
época, vimos que a comunidade poderia suprir essa 
necessidade de atendimento. Hoje podemos modi-
ficar, expandir, tirar essa visão só de uma comunida-
de e melhorar muito seu potencial.
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