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A criação do blog no Carrefour também chama a atenção pela

aproximação da tecnologia com áreas tradicionalmente distantes.

"Finalmente, começa a ficar claro que todos os sistemas desen-

volvidos são voltados para pessoas, que sempre são o produto

final", observa Amâncio. A coordenadora de recursos humanos

na Carrefour Administradora de Cartões, Simone Vieira Silva,

conta que a proposta do blog foi feita pela área de comunica-

ção interna, que monitorará todo o conteúdo inserido por meio

de workflow. O projeto contou com a parceria da área de TI,

que validou a proposta do fornecedor e sugeriu adaptações em

questões como número de horas de desenvolvimento. "A tec-

nologia ficou mais acessível e passou a aproximar pessoas, em

vez de apenas controlar horários e coisas do tipo", diz Simone.

Iniciativas como a do Banco Carrefour mostram que as em-

presas começam, na prática, a tirar proveito da Web 2.0, ou

seja, da evolução do potencial de colaboração já existente na

Web 1.0, hoje experimentado em ferramentas como blogs, wikis

e mashups. A incorporação destes recursos pelo mundo corpo-

rativo dá origem à Enterprise 2.0.

Diante deste cenário, o diretor de pesquisas do Gartner, Waldir

Arevolo, explica que a boa gestão de conhecimento é essencial

para os projetos de Enterprise 2.0. Para ele, as novidades tecno-

lógicas trazem um desafio ainda maior aos CIOs, pois alcançam

novos canais de geração de conteúdo. "Hoje, muitas empresas

já se vêem em dificuldade na hora de gerenciar o conhecimento

existente na organização, problema que pode aumentar com a Web

2.0, com as facilidades para criação e acesso às informações ge-

radas", prevê. "É preciso saber quem forneceu o conteúdo, em que

circunstância e contexto, problema que pode ser contornado com

o surgimento de tecnologias para localização de expertise."

PONTA DO ICEBERG
Arevolo reconhece que os benefícios da Web 2.0 já estão

claros, principalmente em universidades e em empresas que

esperam lucrar com as tecnologias, como fornecedores de TI

e consultorias, que concentram o pioneirismo na adoção. Para

o analista, as demais empresas também percebem o

potencial das ferramentas, mas a adoção ainda é em-

brionária. "Tudo deve ficar mais claro a partir de 2007,

mas trata-se de uma tendência forte, alinhada com a

busca de padrões notada em outras iniciativas da in-

dústria, como a arquitetura orientada a serviços."

A IBM, por exemplo, usa wikis para debater os va-

lores da companhia e definir a política de blogs. "Já

temos 40 mil blogs dentro da empresa, que geram

grande colaboração e troca de idéias em um mer-

cado dinâmico, em que a inovação é fundamental

- e pode surgir de qualquer parte", comemora Cezar

Taurion, gerente de novas tecnologias. O executivo

lembra que toda tecnologia nova gera receio, mas

elas se tornam realidade quando representam um

passo a mais, como o telefone e o e-mail.

A "nova era" da colaboração corporativa, porém,

não se restringe aos funcionários. Clientes, familia-

res, fornecedores e até concorrentes passam a exer-

cer papel na construção do conhecimento. O grupo

Open Service Oriented Architecture (OSOA), por

exemplo, reúne desde novembro de 2005 mais de

uma dezena de empresas, muitas delas rivais, como

a própria IBM, Oracle, SAP e BEA Systems. Sua

meta é desenvolver um modelo comum de progra-

mação com base em SOA até o fim de 2006. As

empresas fazem uso de um site "neutro", no formato

de wiki, onde trabalham em conjunto, se comunicam

e recebem retorno dos desenvolvedores.

Blogs e wikis hoje são, de fato, as principais estre-

las da Web 2.0 - e talvez o melhor "cartão de visitas"

que ela pode apresentar. Os blogs começaram como

ferramentas pessoais, mas as empresas perceberam

que evitar, por exemplo, o envio de e-mails para um

departamento inteiro poderia ser interessante. Os

servidores de blog requerem menos recursos de-

dicados que plataformas de

colaboração em intranets,

ao mesmo tempo em que

desempenham muitas de

suas funções. O wiki Fortu-

ne 500 Business Blogging

revela que 30 (6%) das 500

maiores companhias norte-

americanas mantêm blogs

corporativos ativos escritos

por funcionários sobre as

empresas e/ou seus produ-

tos, como Amazon, General

Motors, Motorola e Nike.
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Em setembro, o presidente e CEO da Sun Microsystems,

Jonathan Schwartz, passou a publicar seu blog em outros dez

idiomas, entre eles o português. Para Vanessa Helfenstein,

gerente de marketing para a América Latina da multinacional,

o blog, cada vez mais, assume papel fundamental na comuni-

cação direta entre o principal executivo da companhia e seus

empregados, clientes e todo o mercado em geral. "Todos os

funcionários da Sun foram convidados a ter seus blogs, in-

ternos ou externos, e vários brasileiros aceitaram participar",

afirma Vanessa. No Brasil, empresas como HSBC e Skype

também fazem uso de blogs corporativos.

Os wikis, por outro lado, estão presentes em milhares de

empresas. Inspirados na expressão havaiana "wiki-wiki", que

significa rápido, representam uma forma de montar páginas

web simples e editáveis, de modo que cada visitante possa

atuar como leitor e autor. A Socialtext, por exemplo, foi criada

para transformá-los em lucrativas ferramentas de colabora-

ção, e já conta com cerca de dois mil clientes, como a Kodak

e o banco de investimentos Dresdner Kleinwort, que obteve

uma redução de 75% no volume de e-mail e de 50% no tempo

gasto com reuniões de negócios. A Microsoft também está

atenta à proliferação da tecnologia e decidiu que o servidor

SharePoint 2007 será compatível com wikis.

Especializada em recuperação de dados digitais, a CBL

Tech necessitava de uma ferramenta capaz de agilizar os

processos e unificar informações corporativas entre seus 12

laboratórios e mais de 50 escritórios, em 12 países. No fim

do ano passado, a empresa decidiu desenvolver internamente

o CBL Wiki, um banco de dados inspirado na Wikipédia, en-

ciclopédia virtual livre e colaborativa. As informações ficam

hospedadas no servidor da empresa, no Canadá, e são aces-

sadas pela internet. "Começamos a usar o sistema há seis

meses, e posso dizer que obtivemos grande economia com

cursos, ligações e viagens ao exterior, além de mais rapidez

e eficiência nos procedimentos de recuperação de dados",

elogia Romildo Ruivo, diretor da operação brasileira.

No CBL Wiki, os técnicos da empresa acessam fotos e

detalhes sobre modelos de discos rígidos, fitas e outras mídias

magnéticas, óticas e removíveis por ordem alfabética, com

base em procedimentos passados por outro técnico. Se não

encontrarem uma informação, criam um novo conteúdo. Todas

as informações estão em inglês, falado por 100% dos em-

pregados. O sucesso da ferramenta foi tão grande, que seu

alcance será ampliado, passando a reunir informações e dar

acesso às áreas administrativa, financeira e de atendimento

ao cliente, transformando-se em uma espécie de portal cor-

porativo na internet. "Se um diretor for para outra parte do

mundo, encontrará no sistema dados sobre sua viagem, como

itinerário, vôos e horário."

Há também os mashups, sites que misturam e combinam
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conteúdo de duas ou mais páginas de internet para criar algo

totalmente novo. Um bom exemplo é o ChicagoCrime.org, que

combina mapas do Google com dados sobre crimes para elabo-

rar um banco de dados - que pode ser navegado e visualizado

- com informações detalhadas sobre as violações legais ocorri-

das na cidade. O potencial da tecnologia poderá ser usado para

a oferta de novos produtos e serviços.

Além disso, o design da interface está sendo alterado por fer-

ramentas como Asynchronous JavaScript and XML, ou Ajax. A

linguagem já foi usada na produção de sites como Gmail, Flickr e

o Microsoft Live.com, que aproximam a internet do desktop. Sua

adoção, inclusive pelos fornecedores, está apenas começando,

de acordo com Alex Panagides, CTO e fundador da Inova, em-

presa brasileira especializada na tecnologia. "A implementação

em maior escala depende muito da capacidade do processador

e também da qualidade de banda larga, uma vez que funciona

online e permite o acesso a informações de qualquer lugar, por

meio de documentos compartilhados."

Recentemente, a empresa customizou uma plataforma de cor-

reio eletrônico, desenvolvida com base em Ajax, para o serviço

Velox Office, oferecido a clientes corporativos do grupo Telemar.

Na mesma interface, é possível acessar e compartilhar com rapi-

dez e-mails, lista de contatos, documentos, fotos, noticias e músi-

cas, de forma pública ou privada (com login e

senha), via internet.

IMPACTOS DA WEB 2.0
Da mesma forma, é importante prestar

atenção aos impactos da Enterprise 2.0 sobre

a cultura e hierarquia das empresas. Os fun-

cionários da CBL usam seu nome de usuário e senha para colocar

novas notas e noticias no CBL Wiki, que chegam ao administrador

do sistema, no Canadá, para análise de conteúdo. Toda quarta-

feira, a empresa promove reuniões internacionais por telefone,

para discutir relatos sobre acontecimentos raros e dificuldades

para reparação de dados. O resultado é colocado na web pelo

administrador na wiki. "Sempre estimulamos a colaboração dos

funcionários", explica Ruivo.

Na Sun, o maior acesso das pessoas à web e o incentivo à

comunicação bidirecional afeta todas as comunidades, seja direta

ou indiretamente. "Temos algumas regras internas para orientar

aqueles que querem postar comentários em blog e interagir com

a comunidade, mas todos têm liberdade de expressão para co-

municar suas iniciativas e pensamentos", afirma Vanessa. Para

ela, o grande desafio está na garantia do nível de segurança que

cada informação exige.

"A inovação não está mais restrita à área de pesquisa e desen-

volvimento: temos que ativar a inteligência coletiva, reconhecer

que há ninguém melhor do que o cliente para dizer do que precisa

ser criado", afirma Cezar Taurion, da IBM. Com a Enterprise 2.0,

o executivo imagina que os conceitos de hierarquia

serão mais fluidos, com lideranças definidas por

mérito, como acontece no movimento de software

livre. "A própria internet não tem CIO, qualquer pode

ir a qualquer lugar e ali reside uma inteligência co-

letiva fantástica, por que não explorar este potencial

nas empresas?", questiona. Taurion lembra, ainda,

que as informações tendem a migrar para a web,

sem deixar de observar os critérios para segurança:

dados confidenciais deverão seguir como tal, mas

os demais poderão ser compartilhados.

No fim, fica claro que a Web 2.0 mostra que seu

criador, o homem, compreendeu melhor a criatu-

ra. Por conseqüência, ela tornou-se mais próxima,

amigável, democrática, humana. Da mesma forma,

a melhor colaboração com parceiros, funcionários,

fornecedores, clientes e demais públicos, desde que

bem gerenciada, pode trazer benefícios inquestio-

náveis à organização. Fique atento, pois você pode

estar prestes a embarcar na Enterprise 2.0.
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