
PORTA DE ENTRADA DA EMPRESA
Convergência de funções e implementações divididas em fases são a marca dos atuais projetos
de portais, que garantem o máximo aproveitamento das informações corporativas

mesa dos diretores de TI. Mas um
CIO que tenha saído do mercado
nos últimos dois ou três anos e
esteja retornando agora provavel-
mente ficaria surpreso com a evolu-
ção desse tipo de iniciativa. Nas
empresas com maior maturidade
em gestão e emprego de recursos
tecnológicos, o portal começa a se
transformar em um ponto de con-
vergência entre gerenciamento de
conteúdo, intranet e ferramentas de
colaboração. A junção desses três
itens resulta no que o Gartner cha-
ma de Smart Enterprise Suite (SES)
e que pode ser compreendido como
uma nova geração de portais.

Independente da nomenclatu-
ra, esses projetos tendem a ganhar
peso na agenda dos diretores de
tecnologia por uma série de moti-
vos. Um deles é a necessidade de
maior transparência das informa-
ções corporativas - uma exigência
da lei norte-americana Sarbanes-
Oxley que afeta inclusive as subsi-
diárias de companhias com ações

listadas nos Estados Unidos. O mo-
tivador básico desses projetos, no
entanto, ainda é a necessidade de
encontrar informações importantes
com facilidade (algo que deveria
ocorrer como norma, mas que fica
bem distante da realidade no dia-
a-dia de muitas corporações).

"Sempre dizemos que o custo
de operar uma empresa sobe a cada
vez que um funcionário precisa pa-
rar o que está fazendo e perguntar
aos colegas do lado a respeito de al-
guma informação", afirma Waldir
Arevolo, diretor de pesquisa do
Gartner. "Todos interrompem suas
funções para buscar algo que deve-
ria estar prontamente disponível."

Além disso, os portais ajudam
a padronizar a resposta das equipes
de call center, instituindo um con-
junto de melhores práticas. Exem-
plo disso é o projeto da operadora
de telefonia móvel Claro. O diretor
de TI da companhia, Moisés Lach-
man, explica que o portal permite
que a informação seja publicada
uma única vez e direcionada com
os ajustes necessários aos diversos
canais que compõem o portal: a
intranet corporativa para funcioná-

rios, a rede de negócios para lojas
próprias e força de venda interna, a
extranet para os canais credencia-
dos acessarem informações sobre
ofertas e o web site aberto a todo
público, que inclui a loja virtual.

Uma das principais funções do
projeto é abastecer a equipe de call
center com as informações neces-
sárias para responder ao questiona-

mento dos clientes. O gerente de
serviços web da Claro, Ricardo Bir-
tel, explica que a operadora ainda
não quantificou o retorno sobre o
investimento, mas acredita que o
projeto não terá problemas para se
pagar."Simplificamos muito o pro-
cesso de publicação de conteúdo e
temos uma ferramenta que supor-
ta quase dois terços do nosso call
center", resume.

PEÇA POR PEÇA

Mesmo empresas de grande porte
muitas vezes constróem suas solu-
ções de portal gradativamente. É o
que está fazendo a Companhia Vale
do Rio Doce, que em março deste
ano colocou no ar seu portal - um
projeto que faz jus ao tamanho da
siderúrgica, sendo acessado por mais
de 30 mil pessoas, entre funcioná-
rios e trabalhadores terceirizados e
de empresas coligadas. Para chegar
a esse ponto foram necessários dez
meses de planejamento, que in-
cluiu um trabalho estreito com a
Vignette, fornecedora da solução,
e a montagem de comitês multidis-
ciplinares de governança corporati-
va para definir o escopo do portal
e quem seria o responsável pela pu-
blicação de cada conteúdo.

ão é de hoje que o concei-
to de portais faz parte dos
projetos que chegam à



Todo esse esforço representa
apenas a primeira fase do projeto,
que inclui funções como fórum de
debates, classificados, lista de ra-

mais, consulta ao contracheque, in-
formações e pedidos de férias, con-
tratações e compras. A etapa se-
guinte, explica a coordenadora de TI
da Companhia Vale do Rio Doce,
Liege Simonetti, inclui uma pesqui-
sa junto aos usuários para melho-
rias e novas funcionalidades. Mes-
mo assim, os benefícios já estão
sendo sentidos."Tínhamos várias
intranets com duplicidade de infor-
mações, dados desatualizados e ad-
ministração descentralizada."

A mesma estratégia de imple-
mentação por etapas está sendo
adotada pela Fundação Cesp (Fun-
cesp), uma das maiores entidades
fechadas de previdência privada do
País que há 35 anos administra
planos de previdência e saúde para
os colaboradores das grandes em-
presas do setor de energia elétrica
do Estado de São Paulo. No início
de 2004 a empresa começou a de-
senvolver seu portal baseado em
IBM WEBSphere com Linux, levan-
do ao ar um site institucional.

O verdadeiro salto deve ocor-
rer até o fim de junho, quando os
representantes legais das patroci-
nadoras da fundação e dos bene-
ficiários - as assembléias e conse-
lhos de curadores, conselho fiscal
e comitê gestor - terão acesso a
todas as atas e regulamentações
da entidade por meio do portal. A
partir de julho, consultas gerais de
apólices de seguros, saldos previ-
denciários, simulações de benefí-
cios e segunda via de extrato tam-
bém estarão disponíveis. No se-
gundo semestre, a meta é ter quios-
ques de auto-atendimento inter-
ligados ao portal nas associações
de aposentados. "Só em 2005,
partiremos para área de colabo-
ração interna", afirma Magali Mar-
tins Bernal, gerente de informá-
tica da Funcesp.

Todas essas iniciativas de por-
tal, no entanto, ainda passarão por
um dos testes mais duros: atrair e
manter o interesse dos usuários. Se
a empresa não fizer esse trabalho
de envolvimento, o portal pode
fechar por falta de interesse, alerta
Arevolo, do Gartner.
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