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Avanço tecnológico 

 

• 50 anos antes = 5 anos hoje 

• Internet remodelou o mundo 

• Desconstrução dos costumes 

• Modificação do comportamento 

• ¨Hiperconectividade¨ 

• Geração Y (pressa, resultado rápido) 

• Globalização 



 
E o mundo é plano...  

 

1) Anos 80 – Queda do muro de Berlim 

2) Anos 90 – A Netscape fez a primeira oferta de ações na Bolsa de NY 

3) Anos 90 – Softwares começam a ¨conversar¨ entre si 

4) Anos 90 -  O ¨Código Aberto¨ torna-se regra na área de TI (downloads) 

5) Anos 2000 - ¨Terceirização¨ americana para a Índia 

6) Anos 2000 – A China entra na OMC (dez/2001) 

7) Anos 2000 – Cadeia de Fornecimento/Logística internacional 

8) Anos 2000 – Surge a era digital (iPods, celulares, smartphones) trazendo 
conexão à internet de forma portátil, em qualquer lugar 

 

Fonte: ¨O Mundo é Plano – Uma breve história do Século XXI¨, por Thomas L. Friedman, Ed. Objetiva, 2005 

 



 
Internet x Comunicação Convencional 

 

 



Geração Y 
 

 

 

Fonte: Nielsen 



Geração Y 
 

Nascidos a partir de 1978 

Quase todos possuem ou usam computador 

Quase todos usam celular 

Maioria usa dispositivos móveis para enviar e receber mensagens 

96% está nas redes sociais (EUA) 

Tem pressa, muita pressa 

Vão passar por cerca de 14 empregos até os 34 anos 

Já mudaram o nosso mundo! 

Estão mudando o ambiente corporativo! 

 

 



 

 

 

O Facebook tem 1 bilhão de usuários 

 

3º maior país do mundo 



Como tudo começou? 

 

 

 

 

• Filme ¨The social network¨, a  

    história do criador do Facebook 

• Estreou  em 2010 

• Mark Zuckerberg (Facebook) 
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http://twitter.com/#search?q=mayara%20petruso 
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A vida na era das redes sociais 



Os negócios na era das redes sociais 

http://www.youtube.com/watch?v=nU1CKC9BJgE 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=t53LYUamBZI 
 
http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo 
 

   O  caso da United Airlines 
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http://www.facebook.com/NewFiestaStories 
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Os negócios na era das redes sociais 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Case da Tecnisa 
O uso do Twitter pela Tecnisa não é recente. Desde fevereiro de 2008, o site é utilizado para informar os seus seguidores a 
respeito dos lançamentos, informações corporativas e de mercado, fazendo parte da presença da Tecnisa nas redes sociais, que 
também conta com o Facebook, Orkut, SlideShare, MySpace, Youtube, Flickr, Linkedin, Google Maps e o próprio blog corporativo, 
que já está no ar há 3 anos. 

Porém, o crescimento de seguidores da empresa no Twitter, que atingia 357 pessoas no final de abril, motivou a divulgação de 
uma promoção exclusiva para Redes Sociais. Ao clicar no link www.tecnisa.com.br/promocional, o usuário seleciona os imóveis de 
interesse e, ao comprá-lo, recebe R$2.000,00 em vale-compras, além de armários planejados. 

Em 30 dias com a promoção no ar, foram 27 solicitações de interesse em imóveis atendidos pelos corretores da Tecnisa. Entre as 
negociações em andamento, Roberto N. (que não quer ser identificado), fechou a aquisição do imóvel Verana, no Alto da Lapa, na 
última sexta-feira. 

Seguidor da Tecnisa desde janeiro deste ano, ele se cadastrou e enviou uma solicitação de interesse em 28 de abril: “Era o estilo 
de apartamento que eu estava procurando, na região que eu e minha esposa queríamos. E nós nunca tínhamos visto a obra ali”, 
diz Roberto N., executivo da área de tecnologia de uma empresa em São Paulo. 

“Provavelmente este é o produto mais caro vendido pelo Twitter no mundo. E, com certeza, é a primeira venda concretizada por 
uma empresa do segmento da construção civil, utilizando redes sociais. Esta conquista inédita fortalece nossa estratégia de 
divulgação on-line dos imóveis. Afinal, conseguimos um excelente resultado com um baixo investimento”, afirma Romeo 
Busarello, diretor de Marketing da Tecnisa. 

http://www.blogtecnisa.com.br/inovacao/venda-de-apartamento-pelo-twitter-repercute-na-midia/ 

 

TWITTER DA CYRELLA 
http://twitter.com/ricyrela 
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Os negócios na era das redes sociais 

• http://www.indiodobrasil.com/2010/04/mensagens-sobre-empresa-na-internet.html 
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O marketing na era das redes sociais 

Milhões de seguidores no twitter = formação de opinião 

 

@RafinhaBastos – 5,4 milhões de seguidores 

 

@amigocolorido – Amigo das Meninas – 548 mil seguidores 

 

@bemfudidex – promoção do Programa Pânico – 1 milhão   



O marketing na era das redes sociais 

Milhares de Amigos ou Milhões de Assinantes 

 

Anúncios Facebook no Brasil podem atingir mais de 72 
milhões de usuários/possibilidade de segmentação 

 

Campanhas publicitárias baseadas no ¨clique¨ 

 

Baixo custo/longo alcance 

 

 

 



A política na era das redes sociais 
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http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5163533-EI12884,00-
Rede+propria+e+a+ultima+tentativa+do+Ira+para+controlar+inter
net.html 
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Privacidade x Redes Sociais 

http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=2271&bd=1&pg=1&lg 

 

 

Programas camuflados rastreiam o internauta 
enquanto ele navega e coletam dados sobre a 
pessoa, o seu perfil, gostos, preferências, etc. 

http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=2271&bd=1&pg=1&lg


   Etiqueta Virtural:  
  Vida x Trabalho x Redes Sociais 

 

 

 

 

• Pense antes de postar: no instante seguinte milhares de pessoas 
estarão repercutindo seu  ¨post¨ 

• A comunidade nas ¨redes¨ vigia você 24hs 

• A internet não é a mesa do bar 

• Não temos nenhum controle sobre a web 

• As empresas tem que aderir às redes sociais 

• É preciso ter ¨etiqueta¨ também na web! 

• Quando você vai embora para sua casa, continua fazendo parte da 
sua empresa 



   Etiqueta Virtural:  
  Vida x Trabalho x Redes Sociais 

 

 

 

 

• Uso de e-mail corporativo compromete a empresa 

• Respostas por e-mail podem ter peso de prova nos processos 

• Cuidado com ordens emitidas por e-mail, especialmente com forma 
de escrita destas ordens 

• O e-mail é propriedade da empresa e pode ser monitorado 

• Evite temas polêmicos na internet. Sua empresa pode trabalhar ou 
prestar serviço para o envolvido com a polêmica 

• Mundo corporativo tem que treinar suas equipes em relação ao 

comportamento nas redes sociais 

 



 
 
 

Obrigado pela atenção!!!  

 

Contatos: 

evandro.grili@brasilsalomao.com.br 

 

www.twitter.com/EvandroGrili 

www.facebook.com/evandrogrili 

 

 

www.brasilsalomao.com.br 
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