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Empresas usam ferramentas como blogs e sites de relacionamento para melhorar a 
produtividade 
 
Há pouco mais de um ano, a Intel, fabricante de processadores e chips, oficializou a utilização 
de blogs internos na empresa, os quais são produzidos pelo chief executive officer (CEO), 
executivos e demais colaboradores. Atualmente, são cerca de 2 mil blogs e mais de 75 mil 
leitores. Ricardo Carreón, diretor-geral para a América Latina, diz que a iniciativa gerou maior 
aproximação dos funcionários de todos os países onde a organização possui filiais e, também, 
participação mais ampla desses colaboradores nos processos produtivos da empresa. Assim 
como a Intel, muitas empresas estão aderindo aos sites de relacionamento, blogs e outras 
ferramentas de interação com o intuito de alcançar maior eficiência na comunicação interna, 
entre outras vantagens. 
 
Carréon diz que o blog gerenciado por ele foi um dos primeiros a ser disponibilizado na 
empresa. "Escrevo sobre vários assuntos, como estratégias empresariais, por exemplo, e a 
participação das pessoas se dá por meio da leitura e dos comentários postados. Alguns textos 
tiveram 15 mil leitores. É interessante, pois não há limites geográficos e, então, os usuários se 
unem para discussões de determinados temas. Certamente um blog tem alto índice de leitura 
e permite que se transforme numa espécie de memória da empresa, já que os conteúdos ficam 
armazenados", destaca o executivo.  
 
Na Intel, a criação de um blog não segue regras rígidas ou censura. Carreón explica que basta 
que o conteúdo postado siga padrões éticos. Ele diz que não são impostos limites de utilização 
ou a determinação de tópicos específicos. A idéia é permitir opiniões diferentes, confrontação 
de idéias e troca de informações. "É uma contribuição importante para o processo de maior 
transparência das corporações, além de permitir um nível saudável de debate interno. 
Também se pode dizer que é uma espécie de democratização da tomada de decisões, porque 
faz com que mais cabeças pensem em planos e idéias, o que gera, inclusive, melhora no 
gerenciamento", afirma ele.  
 
OBJETIVO. Fábio Cipriani, consultor de gestão empresarial e autor do livro "Blog Corporativo", 
orienta que os primeiros passos para a criação de blogs internos é definir, claramente, o 
objetivo da iniciativa e uma política de uso bem estruturada. "Fazer de um blog simplesmente 
um mural informativo não especifica um objetivo concreto. Deixar que os funcionários 
escrevam aleatoriamente vira bagunça. Um blog passa a ser importante quando aborda 
questões que envolvam os colaboradores e quando há gestões de conhecimento, listando-se o 
que está acontecendo na empresa; de projeto, centralizando essas informações; e de idéias, 
com os participantes trazendo sugestões de mudanças de produtos ou processos", argumenta 
ele.  
 
Uma das vantagens de as empresas disponibilizarem blogs ou comunidades em sites como o 
Orkut é a de quebrar barreiras entre a gerência e os demais colaboradores. Cipriani diz que em 
empresas como a Fiat e a Siemens, onde os presidentes mantêm esse contato direto com seus 
funcionários, há maior interação entre todos que fazem parte do efetivo da corporação e os 
colaboradores se sentem mais aceitos e valorizados pela chefia. "Um blog ou uma comunidade 
só não pode ser um substitutivo de uma reunião, onde as decisões precisam ser rápidas e, 
então, a comunicação precisa ser mais instantânea. Esse tipo de evento só pode ser 
substituído por um chat, por exemplo, onde a comunicação é imediata", alerta o consultor. 
 
BANCO. O HSBC é outro exemplo de empresa onde o blog é produzido pelo presidente. 
Emilson Alonso publica, toda as terças-feiras, um novo artigo, sobre temas que estejam em 
voga no momento. Assim, pode ser uma matéria sobre o banco, fixação de metas, 
administração do tempo, temas de recursos humanos ou horários estendidos. Dados do ano 
passado revelam que o acesso mensal é de, aproximadamente, 80 mil cliques e que são feitos 
cerca de 50 comentários por artigo postado. 
 



"A idéia de lançar um blog corporativo surgiu no Frente a Frente com o Emilson, que aconteceu 
em setembro de 2005. Foram feitas muitas perguntas e eu não queria deixar ninguém sem 
resposta. Por isso, senti a necessidade de responder aos principais questionamentos em outro 
canal. Além disso, já tenho uma página no Orkut e gosto da idéia de ler os comentários e ouvir 
o que as pessoas pensam. Mas, por ser uma ferramenta pública, atuo de maneira passiva, 
apenas "ouvindo". No meu blog é diferente, pois posso conversar e me aproximar das 
pessoas", explica Alonso, por meio da assessoria de imprensa do banco, acrescentando que os 
colaboradores podem ficar à vontade para comentar, questionar e discutir sobre o assunto da 
semana. 
 
IBM cria software testado internamente 
 
A experiência interna da IBM com serviços de interação resultou no software Lotus 
Connections, o qual será comercializado, em breve, para que empresas possam implementar 
seus blogs, seja para interagir internamente ou com clientes. Mário Costa, gerente técnico da 
área de Portais e Workplace da empresa, diz que o produto, que também está para chegar no 
Brasil, é composto de cinco serviços: perfil de pessoas, comunidades, blogs, Dog Ear 
(ferramenta de compartilhar informações) e sistema de atividades, os quais proporcionam 
maior eficiência nas comunicações, facilidade na identificação de pessoas com determinadas 
especialidades dentro da organização, otimização do trabalho e estreitamento na relação com 
parceiros de negócios. 
 
"O software segue o conceito de WEB 2.0, que tem a ver com colaboração e cujo conteúdo 
significa a possibilidade democrática de exercer uma opinião. Por meio do Lotus Connections é 
possível que as empresas consigam montar o perfil das pessoas, localizando-as por atributos, 
criem comunidades e blogs e possam buscar informações com a ferramenta de compartilhar 
informações, chamada de Dog Ear. A idéia do software é trazer todos os benefícios do WEB 2.0 
para dentro das organizações", observa o executivo.  
 
Na opinião de Costa, é vital para uma empresa que seja estimulada esse tipo de prática 
interna. Ele afirma que as empresas inovadoras são as que crescem mais rapidamente e que 
as fontes de inovação são os empregados, os parceiros de negócios e os clientes, que trazem 
um feedback positivo. Em todas as unidades da IBM espalhadas pelo mundo, enumera o 
gerente, atualmente, existem 600 comunidades formadas, 36 mil fóruns de discussão, 27,3 mil 
blogs, 185 mil links armazenados no Dog Ear e mais de 32 mil usuários utilizando os serviços. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 fev. 2007. Gerência, p. B-3. 


