






Mas Fioravante precisa discutir um problema
de última hora. Alguns minutos e poucos cliques
depois, todos os convocados estão online, partici-
pando de uma conferência. Na FGV, quem está
diante de um computador pode valer-se de vídeo
e compartilhamento de documentos, entre outros
recursos. Já quem se conecta do telefone fixo ou
do celular participa de uma audioconferência.

A situação descrita por Fioravante gera uma
indagação imediata: como ele consegue localizar
e se conectar com pessoas dispersas geografica-
mente usando apenas o computador? Simples.
A FGV está experimentando o que há de mais
novo no terreno da colaboração. O termo colabo-
ração, aliás, é velho conhecido na área de tecnolo-
gia e vem ganhando força nos últimos tempos,
empurrado pela evolução tecnológica e pelas ondas
de convergência entre TI e telecomunicações.

São muitos os sinais de que a colaboração entrou
definitivamente no radar dos executivos de TI de
todo o mundo. O que eles vislumbram vai muito
além do e-mail ou dos aplicativos para trabalho em
grupo, reunidos no conceito de groupware. Envolve
estratégias mais elaboradas para uso de uma série
de tecnologias emergentes, como mensagens
instantâneas, portais colaborativos, vídeo, áudio e
webconferência, e até weblog e wiki, a ferramenta
em forma de website cujo conteúdo em texto pode
ser editado diretamente pelos leitores. O uso indi-

vidual e combinado dessas tecnologias, como parte
de uma estratégia corporativa, implica mudanças
radicais na natureza das comunicações, com a
eliminação de fronteiras (temporais e espaciais) e a
geração de times e comunidades virtuais com um
nível inédito de interação em tempo real.

O instituto de pesquisas Gartner captou as
principais razões que estão levando os CIOs a
reservar, em suas agendas, um local de destaque
para as novas ferramentas de colaboração. "Cresce
a consciência de que a interação promovida por
essas tecnologias, conectando não apenas fun-
cionários, mas também parceiros, clientes e até
acionistas, gera um imenso valor para o negócio",
diz Waldir Arevolo, analista do Gartner. Arevolo
acrescenta que esse valor se traduz principalmente
em produtividade, maior nível de inovação e aper-
feiçoamento dos processos da corporação.

O Gartner estima que, até o fim de 2007, o apoio
à colaboração irá figurar entre as cinco maiores
prioridades de CIOs em todo o mundo. O interesse
já é percebido por fornecedores, empresas como
Polycom e Siemens, que apostam alto no conceito
de comunicação colaborativa unificada. "A demanda
por sistemas de videoconferência vem crescendo
20% ao ano no Brasil", diz Pierre Rodriguez,
gerente de marketing da Polycom para América
Latina e Caribe. Na sua avaliação, o aumento
da demanda vem sendo impulsionado, entre outros
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fatores, pelo recuo expressivo dos preços dos sis-
temas. "Uma solução de videoconferência, que há dez
anos custava entre 50 mil e 100 mil dólares, hoje está
entre 2,5 mil e 15 mil dólares", afirma Rodriguez.

A multiplicação de cases de sucesso também
contribui para aumentar a percepção de valor dos
processos de colaboração. Rodriguez conta que na
Alemanha os profissionais da Pepsi circulam pelo
pátio da fábrica com câmeras acopladas em seus
capacetes, transmitindo imagens em tempo real para
técnicos que verificam remotamente o funcionamen-
to das máquinas. Na linha de montagem da Renault,
no Brasil, fornecedores de equipamentos podem
acompanhar online a instalação de peças durante a
montagem do carro, analisando e corrigindo eventu-
ais problemas dos itens fornecidos. Uma câmera com
cabo gera as imagens e o áudio. Na Petrobras existe
um projeto que prevê a instalação de um sistema de
vídeo por meio do qual profissionais lotados em
plataformas, em alto-mar, poderão ser examinados
remotamente por médicos que estão em terra firme.
Exemplos como esses mostram que já foi o tempo
em que se pensava em videoconferência - ou outras
ferramentas de colaboração — apenas como meio de
redução de custos de viagens.

Na Fundação Getulio Vargas, a conferência virtual
foi iniciada num portal de internet, com a solução
de comunicação colaborativa unificada Open Scape,
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da Siemens. Foi esse software que, mediante um
comando do superintendente de TI, disparou auto-
maticamente a busca pelos profissionais quando o
CIO Fioravante precisou reunir sua equipe. O que
garantiu que todos fossem encontrados e que par-
ticipassem da reunião virtual foi a integração dos
ambientes de TI e telecom, mérito do protocolo SIP
(Session Initiation Protocol).

Pioneirismo > A eliminação das fronteiras
entre os mais diversos ambientes — e-mail, instant
messaging, web conferencing etc. — permitiu
que o telefone tocasse na casa do profissional que
ainda dormia, com o micro e o celular desligados.
Quem estava em trânsito, com PDA conectado
à internet sem fio, soube da convocação por
e-mail. Quem já estava em sua sala de trabalho,
diante do PC, viu na tela uma mensagem instan-
tânea. E quem estava numa reunião fora da FGV,
com celular, PDA ou notebook desligados, foi
encontrado por meio do telefone fixo instalado na

sala de reuniões. "É o usuário quem decide, a
qualquer hora ou local, onde e como pode ser
encontrado. Para isso, basta que acesse o portal
e configure suas funções, o que pode ser feito
inclusive a partir de um celular", diz Fioravante.

A solução está implementada há poucos meses
e é ainda limitada a algumas áreas. Mas Fioravante
já relaciona os benefícios. "Há a possibilidade de
monitorar a comunicação a partir de um único
ambiente. Destaco ainda a total independência que
o usuário adquire em relação aos meios de comuni-
cação e a possibilidade de integração nesse am-
biente das mais diversas aplicações de que a empre-
sa necessita, inclusive de conferência pela web",
afirma Fioravante. Outra novidade é a introdução do
conceito de número único, que substitui tanto os
telefones fixos e móveis, residenciais ou de traba-
lho, quanto os endereços eletrônicos e usernames
de mensagens instantâneas. "Agora só precisamos
memorizar um número", diz Fioravante. No Brasil,
a FGV é pioneira no uso do Open Scape, mas o



produto já foi adotado por outras companhias ao
redor do mundo, como na operação argentina da
Accenture, parceira da Siemens no desenvolvimen-
to. A equipe de TI da FGV tem até 2008 para der-
rubar internamente eventuais barreiras culturais
(a principal dificuldade no processo, segundo
Fioravante) e disseminar sua utilização. A meta
é cobrir todas as unidades administrativas da
instituição, além das áreas de pesquisa, ensino
e consultoria, já beneficiadas. A infra-estrutura
hoje suporta 100 usuários, mas deverá ser
aumentada gradativamente.

Baseado na plataforma de colaboração da
Microsoft, o Open Scape custa entre 300 e 800
dólares por usuário, valor que varia de acordo
com os módulos adquiridos e a customização
necessária, e não requer a instalação de nenhuma
aplicação no micro do usuário. No caso da FGV,
foi assinado um acordo em que a fabricante cede
o software e o SIP gateway. A FGV adquiriu três
servidores Dell e, como contrapartida, deverá
publicar estudo acadêmico sobre os impactos
da solução na produtividade da instituição.

têm dúvidas quanto a investir nesse ou naquele
tipo de colaboração, o diretor de telecom para
empresas da Siemens, Marcos Cunha, afirma que
é perfeitamente possível fazer cálculos de ROI
e demonstrar toda a economia e os benefícios
proporcionados, tanto por soluções sofisticadas
como por ferramentas mais simples. "Uma vez
implementada a infra-estrutura IP, as corporações
já podem se beneficiar com o que chamamos
de segunda geração IP, que lhes abre um leque
de novas possibilidades para aumento da
produtividade, entre as quais o uso de
software de colaboração", diz Cunha.

Há pouco mais de um mês, os principais execu-
tivos das 40 filiais da TMT-Motoco, fabricante de
motores a combustão com presença nos cinco con-
tinentes, participaram da primeira conferência pela
internet proporcionada por uma solução integrada
de colaboração. Os méritos da inovação são, em
grande parte, da subsidiária brasileira.

Para CIOs que



A TMT-Motoco do Brasil investiu pesado, há
cerca de três anos, numa estratégia de colaboração
baseada na Oracle Collaboration Suite (OCS).
O sucesso foi tanto que o case virou referência
mundial e está em processo de roll-out em todas
as operações internacionais do grupo. "Estamos
administrando a implementação da solução global,
que irá centralizar dezenas de servidores com
OCS espalhados pelo mundo" diz Ulisses
Vernucci de Alvarenga Campos, gerente de
TI da subsidiária brasileira da TMT-Motoco.

A aposta da empresa do Brasil reflete um
movimento importante no segmento da colabo-
ração, que é o uso de suítes. A visão de quem
escolhe esse caminho é a de que a integração de
ferramentas construídas dentro uma suíte propor-
ciona muito mais facilidade de uso e rentabilidade.
No caso da TMT-Motoco, os ganhos revelados
pela análise financeira não deixaram dúvidas:
redução de 59,5% nos custos de hardware, de
49% nos custos de administração e de 16,5% nos
custos de suporte. "Na análise comercial, também
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CAPA

constatamos que a aquisição da OCS
nos sairia cerca de 70% mais em conta
do que as soluções MS Exchange e
IBM Lotus Domino" diz Campos.

O business case da TMT-Motoco
partiu da necessidade da empresa de
contar com solução baseada em web,
levando em conta tanto o ambiente
Windows quanto a política de uso de
plataforma livre adotada pela corpo-
ração — 12 dos 16 servidores da empre-
sa rodam sistema operacional RedHat
Advanced Server. Na análise técnica,
segundo Campos, destacaram-se, como
vantagens da OCS, o armazenamento
de todas as informações em banco de
dados Oracle, o bom número de aplica-
tivos de colaboração disponíveis, em especial
e-mail, calendário, web conferencing, files para
compartilhamento de conteúdo e mecanismos
de busca. "Compartilhar desktop e aplicativos e
participar de conferências não é novo no mundo
da colaboração. O avanço aqui é que, com a inter-
net e o ambiente Windows, os recursos ficam

disponíveis para profissionais em
qualquer canto do mundo, inclusive
por meio de dispositivos wireless"
diz Campos.

Três anos após o início da implemen-
tação da OCS, o uso dos aplicativos é
intenso na TMT-Motoco, em especial
o compartilhamento de arquivos com
profissionais da divisão de motores
e transmissão, localizada nos Estados
Unidos. A conferência pela web tam-
bém vem se popularizando na empresa.
Os encontros já têm uma freqüência
semanal, principalmente nas áreas
técnica e de auditoria. Em curto prazo,
a empresa espera contar com recursos
ainda mais avançados de colaboração.

"Vamos migrar para a versão log da OCS, apta a
trabalhar em grid computing e com recursos como
chat conferencing, voice chat e plataforma unifica-
da para gerenciamento de mensagens em diversos
formatos", afirma Campos.

A solução de colaboração da TMT-Motoco do
Brasil roda em dois servidores Dell/Intel Xeon 2 GHz,



um com o banco de dados Oracle e outro com as
aplicações. A empresa tem hoje 100 terminais thin
clients com Linux, por meio dos quais os usuários
acessam tanto o sistema de gestão (também da
Oracle) quanto a OCS. "A meta é expandir as contas
de 100 para 6 mil em um ano", diz Campos.

O gerente de negócios da Oracle, Márcio Butuem,
acredita que aspectos relacionados com segurança
e legislação levarão a uma adoção acelerada de
suítes de colaboração. "Em lugar de utilizar men-
sagem instantânea genérica, por exemplo, que é
sujeita a vírus e hackers, o profissional utiliza
uma versão corporativa embutida, que conta
com tecnologia de encriptação", afirma Butuem.

Fase de descobertas >Desde 2003,
quando adotou o sistema Lotus (conjunto de
soluções de colaboração da IBM), a Amanco
do Brasil, fabricante de sistemas integrados de
tubos e conexões, vem contabilizando melhorias
substanciais nos processos de comunicação e
no controle das informações. "Cerca de 600 dos
nossos \ 500 funcionários se beneficiam atual-
mente das soluções. O acesso às informações
agora pode ser feito de formas múltiplas, a partir
de qualquer lugar, graças à convergência com a
web. Eles podem usar instant messaging, acessar
clipping e criar places na web, para distribuir
conhecimentos entre as nossas plantas industriais
de São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco",
afirma André Luís Cardoso, líder de competência
em ambiente internet.

Os motivos que levaram a Amanco a investir
numa suíte de colaboração foi uma avaliação nada
satisfatória de seu ambiente web. "A estrutura
era de difícil manutenção, baseada nas linguagens
HTML e PERL, sem qualquer interatividade,
usabilidade ou suporte", diz Cardoso. A companhia
decidiu, então, que era hora de investir numa
solução que eliminasse esses problemas e lhe
provesse total independência em relação à
plataforma, seja de hardware ou de software.
A escolha recaiu sobre a solução da IBM porque
já era o padrão de correio eletrônico usado pelo
Grupo Nueva, o controlador da Amanco. "A análise
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também concluiu que a
brand Lotus exigia infra-
estrutura menor", afirma
André Luís Cardoso.

Tomada a decisão, a
empresa montou um
novo ambiente, agora
baseado em infra-estru-
tura Lotus Domino e
MS. "A cada dia, os fun-
cionários fazem novas
descobertas, percebendo
que colaboração vai
muito além", diz
Cardoso. O recurso de
mensagem instantânea,
por exemplo, é usado
não apenas para enviar
mensagens e iniciar
chats ou reuniões online. Mas também para
compartilhar telas, apresentações ou imagens.
"Por meio do IM, o usuário pode passar o domínio
do seu mouse e da sua tela para alguém que, remo-
tamente, o auxilie no caso de problemas de qual-
quer natureza. Tudo com a segurança que um
instant messaging free não proporciona", afirma.

Mas o recurso considerado mais inovador pelos
profissionais da Amanco é o Quickplace, aplicativo
que permite a criação de places na web, para publi-
cação e distribuição de informações e documentos.
"No place helpdesk, por exemplo, estão todos os
procedimentos de como instalar software e resolver
problemas." O clipping diário também é publicado
em um place, o que eliminou e-mails e impressões.

Impulso da tecnologia IP> Cola-
boração é assunto rotineiro na General Motors do
Brasil há pelo menos 15 anos. Integrante de um
conglomerado global, a montadora usa um leque
variado de ferramentas de comunicação colaborati-
va, como web, vídeo e audioconferência, além de
tecnologia CAD/CAM para desenvolvimento con-
junto de veículos, entre muitos outros recursos.
"Nossas áreas de engenharia ao redor do mundo
são interligadas por meio de sistemas de colabo-
ração. Já criamos e desenvolvemos conjuntamente

automóveis inteiros, com
a participação de equipes
brasileira e alemã trabalhando
simultaneamente, cada uma em
seu respectivo país. Temos salas
em que se pode visualizar o
veículo inteiro, em tamanho
natural. Todo o trabalho é feito
virtualmente", afirma o CIO
da GM, Cláudio Martins.

O nível de sofisticação da GM
— que, de certa forma, reflete o
estágio de todo o segmento
automotivo, um dos mais
avançados em colaboração —
nem de longe leva a empresa
a considerar que atingiu a
excelência nessa área. "A nossa
meta é investir e trabalhar com

colaboração o máximo que pudermos, usando os
mais variados tipos de mídia. Incrementamos sig-
nificativamente a eficiência da comunicação, que
é essencial para garantir a competitividade de
empresas como a GM, que se globaliza um pouco
mais a cada dia", diz Martins, que trabalha agora
num projeto de uso de mensagem instantânea.

Os mais recentes avanços da GM na área de colabo-
ração foram impulsionados pela decisão da empresa de
migrar a operação de toda sua rede de telecomunicação
de voz para uma rede única, que converge voz e dados.
A companhia implementou a plataforma de comuni-
cação convergente Siemens HiPath 4000, cobrindo
mais de 6 mil estações de trabalho e 4 mil terminais
IP. "A plataforma vai nos permitir implementar
aplicações inéditas de segunda geração de IP, que '
impactam diretamente a produtividade de vários
processos de comunicação" afirma Martins.

A GM já experimentou uma grande evolução na
área de videoconferência. "Mudamos da tecnologia
ISDN para vídeo sobre IP. A qualidade da imagem
é incomparável, similar à de uma televisão" diz
Martins, assinalando que o projeto de telefonia IP
da subsidiária é pioneiro dentro da corporação.
"Foi implementado primeiro no Brasil, seguido
da Argentina. Agora, se estende para o resto do
mundo", diz Cláudio Martins.
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