


Um comunicado
corporativo entregue
atrativos     de imagem     som
e texto costuma ser
interessante aos olhos
(e ouvidos) de quem rece-
be do que um simples fo-
lheto pendurado no mural.
Com um grande volume
de informações para
transmitir ao seu quadro.
a General Motors do Brasil sentiu que era hora de
inovar na maneira de se comunicar com o funcionário.

Para fisgá-lo de forma mais agradável, a montadora
criou uma solução de vídeo que permite ao usuário
assistir diariamente, em sua própria estação de
trabalho, a um informativo de cinco minutos, com
notícias sobre lançamentos, tendências e indicadores
de mercado, além da atuação da concorrência
e aspectos internos de interesse específico — como
recursos humanos, TI, manufatura e qualidade.

Embora satisfatória do ponto de vista cultural,
a solução encontrada pela montadora acabou virando
um problema para Cláudio Martins, CIO da GM
para o Mercosul. Como evitar uma sobrecarga na rede
ao distribuir vídeos de 25 a 30 MB para um parque
de 10 mil desktops espalhados pela América Latina
(6 mil deles no Brasil), além de África e Oriente
Médio? Vale lembrar que a distribuição de vídeo
é uma tarefa que exige alto investimento e acaba
batendo na barreira tecnológica, uma vez que deman-
da grande capacidade de processamento de dados e
uso de banda. A resposta para o dilema foi encontra-
da no grid computing. A área de TI da GM descobriu
na computação em grade um atalho para obter os
benefícios que esperava com os vídeos.

Segundo Luiz Alvarez, gerente de infra-estrutura
da GM para o Mercosul, o projeto é pioneiro não
só na América Latina como entre todas as sub-
sidiárias da empresa no mundo. Nascido na metade
de 2005 e com entrada em produção em janeiro, o
MyGMvideo consumiu um investimento pequeno,

praticamente restrito à licença
da solução, chamada Kontiki 5.0.
"Conseguimos entregar a infor-
mação viva, em tempo real e
segregar a comunicação por grupo
de interesse a um custo muito
baixo", afirma Martins.
Os vídeos distribuídos diaria-
mente para os funcionários da
GM são armazenados e enviados
a partir dos servidores da Kontiki,

localizados nos Estados Unidos. Quando chegam
à GM, começam a ser propagados em grid compu-
ting, da seguinte forma: o primeiro usuário que
tem acesso ao serviço é aquele que recebe a versão
única do vídeo diário, transmitida pela internet.
Esse arquivo, portanto, é depositado em um só
computador, que passa a distribuí-lo aos demais.
Os usuários assistem ao vídeo de suas máquinas
com recursos multimídia, com o Real Player.

Alvarez explica que dentro desse modelo, os
equipamentos podem simultaneamente receber
blocos de vídeo de vários outros, numa progressão
geométrica. Os blocos são compartilhados dentro
da LAN (Local Área Network), que por sua vez
dispõe de banda de alta qualidade e velocidade.

Apenas uma cópia de vídeo circula na WAN
(Wide Área Network), que interliga os sites da GM
nos países da região denominada Laam: Mercosul,
América Latina, África do Sul e Oriente Médio.
O próximo passo da General Motors é difundir
o projeto para Estados Unidos e Europa
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