
Reunião da IBM dentro do jogo online Second Life: adeus, teleconferência

A WEB 2.0
INVADE AS
EMPRESAS
Tecnologias de uso pessoal são
adotadas no mundo corporativo
FRANÇOISE TERZIAN

UANDO PRECISA CONTRATAR

um novo funcionário, Mar-
celo Menta, diretor regio-
nal de vendas da Cisco
Systems, não bate na porta
do RH nem apela a head-
hunters. Ele liga o note-

book, acessa o Linkedln, rede social que
funciona como uma espécie de Orkut cor-
porativo, e procura ali o candidato ideal.
Com a ajuda da busca, seleciona nomes
por cidade, indústria de atuação e expe-
riência profissional. Foi assim que urn dos
mais ativos executivos de vendas da Cis-
co foi encontrado. O Linkedln é um ser-
viço gratuito disponível na internet que
vem fazendo cada vez mais sucesso entre
presidentes, diretores e executivos mundo
afora. Menta também usa cada vez menos
telefone e e-mail e cada vez mais progra-
mas de mensagens instantâneas — ele pas-

sa o dia todo conectado a quatro dessas
redes. Na véspera do último Natal. um exe-
cutivo de um grande banco encontrou
Menta online e cotou um equipamento de
rede. O negócio foi fechado em minutos.
com a ajuda de um engenheiro da Cisco

Funcionárias da United Mills conversam

que estava nos Estados Unidos, também
plugado na rede.

Bem-vindo à versão 2.0 das empresas
conectadas. Tecnologias que florescem na
web são cada vez mais rapidamente incor-
poradas pelos negócios, e a razão é óbvia.
Ninguém precisa ser treinado para usar
uma rede de relacionamento como o Or-
kut ou para fazer ligações interurbanas
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pelo Skype: telefone convencional só é usado em último caso

com o software Skype. Serviços como es-
ses estão na internet, podem ser acessados
de qualquer computador e não exigem ma-
nutenção nem envolvimento dos departa-
mentos de tecnologia. Além da conveniên-
cia, há outra vantagem imbatível: a agili-
dade. Só agora os vendedores tradicionais
de software, como IBM e Microsoft, co-
meçam a incorporar a seus produtos fer-

ramentas que há muito já fazem sucesso
na internet. Essa é uma mudança funda-
mental na indústria de tecnologia. Inova-
ções que antes eram criadas em laborató-
rios hoje aparecem aqui e ali na internet.

"Essas ferramentas da web são essen-
cialmente pessoais", diz Armando Dal Col-
letto, coordenador dos programas de edu-
cação corporativa da Business School São

Paulo (BSP). "Os funcionários jatem co-
nhecimento e experiência com elas, daí
seu sucesso dentro das empresas." O exem-
plo mais comum são programas de comu-
nicação instantânea, como o Windows Li-
ve Messenger. cuja base de usuários bra-
sileiros é uma das maiores do mundo. Mas
novidades mais sofisticadas também co-
meçam a aparecer. A cada trimestre, os
funcionários da Oracle Brasil recebem um
e-mail com um arquivo MP3 anexo, que
pode ser reproduzido no computador ou
num iPod. Nele, a diretora de comunica-
ção corporativa da empresa, Tânia Maga-
lhães, promove campanhas de incentivo
aos funcionários e entrevista o presidente
da companhia. Silvio Genesíni, sobre as
principais conquistas e estratégias,

Outra vantagem das ferramentas da web
é o custo. Para economizar na conta de te-
lefone e agilizar a comunicação entre fun-
cionários, a United Mills, fabricante das
barras de cereais Trio, estabeleceu que as
ligações devem ser feitas pelo programa
de telefonia via internet Skype. A norma
está em vigor há um ano. Quando um co-
lega de outra unidade não está online, o
funcionário tem de fazer uma ligação pa-
ra o celular da pessoa procurada e dar dois
toques. Esse é o sinal de que é hora de en-
trar no programa de mensagem instantâ-
nea. A estratégia de comunicação pelo PC
ajudou a empresa com fábrica em Soro-
caba, no interior paulista, e quatro regio-
nais espalhadas pelo país a diminuir a con-
ta telefônica em cerca de 35%.

E claro que há questões importantes
que dizem respeito à segurança das infor-
mações. Não se cogita lidar com dados crí-
ticos da empresa, como o cadastro de clien-
tes ou as transações mais importantes, em
serviços gratuitos da rede. Mas a idéia de
colaboração pela internet já foi adotada
pela. Microsoft, por exemplo. Uma das no-
vidades dos servidores da empresa é per-
mitir a criação de páginas pessoais dos
funcionários, exatamente como no Orkut,
Na IBM, a próxima versão da ferramenta
de colaboração em desenvolvimento vai
além. Terá uma interface similar à do jo-
go online Second Life, no qual os partici-
pantes são representados por avatares e
podem se deslocar e interagir em um mun-
do virtual. A novidade pode demorar pa-
ra emplacar entre os mais "experientes"
— mas uma nova geração vem aí, e a mu-
dança está só começando. •
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