
té pouco tempo atrás,
A mais de 2 mil funcioná -

- rios do SAS, maior em-
presa de software de capital fecha-
do do mundo, usavam uma mis-
celânea de ferramentas de mensa-
gem instantânea (MI) voltadas ao
consumidor que não apresenta-
vam segurança adequada ao
mundo corporativo, muito menos
funcionalidades robustas.

O SAS mudou esta situação im-
plementando o Microsoft Live
Communication Server e clientes
Microsoft Office Communicator
2005. Hoje, este sistema se integra
a diversas aplicações para que mais
de 3 mil dos l0 mil funcionários da
companhia possam trabalhar cola-
borativamente em uma planilha,
um documento ou um sistema de
ramo de negócios como CRM.

O Live Communication Server
também se integra a sistemas de
videoconferência, conferência na
web, telefone, e-mail, calendário e
mensagem instantânea pública,
além de programas de diretório.
Tudo isso para criar um ambiente
de trabalho capacitado para con-
trole de presença o mais próximo
possível do tempo real.

O impacto sobre o negócio foi
dramático. "Antigamente, as coisas
ficavam paradas na mesa de al-
guém durante semanas. Agora não
é mais assim. Elas são encaminha-
das e as decisões não se arrastam",
diz Suzanne Gordon, CIO do SAS.
"As pessoas sabem que, se não agi-
rem, o mundo vai prosseguir sem
elas", afirma Suzanne.

Apesar de no início o SAS ter
adotado uma aplicação corporati-
va de mensagem instantânea em
substituição aos sistemas de mer-
cado para tornar a troca de mensa-
gens mais segura, o aspecto "pre-
sença" da aplicação está tendo um
impacto profundo no modo como
os funcionários da empresa cola-
boram e se comunicam entre si. "O
reconhecimento de presença era
uma espécie de cereja do bolo que

se transformou em uma aplicação
matadora (killer)", diz Kevin An-
gley, que gerencia o grupo de re-
cursos de mensagem e diretório da
organização de TI da empresa.

Agora o SAS está "federando"
ou conectando seu sistema de co-
laboração em tempo real com os
sistemas de parceiros de negócio e
implementando conectividade
com mensagem instantânea públi-
ca para comunicar-se com parcei-
ros que não possuem um sistema
corporativo de ML

FAZENDO UMA APOSTA

Outra empresa que aderiu a ferra-
mentas de colaboração em tempo
real e presença foi a norte-ameri-
cana Procter & Gamble. Cerca de
60 mil usuários de MI estão mi-
grando para um sistema corpora-
tivo mais robusto.

A abordagem escolhida é inte-
ressante: em vez de empurrar fer-
ramentas de colaboração para os
funcionários, a P&G está criando
demanda para elas. "Não impo-
mos as ferramentas, mas, sim, dei-

xamos que sejam adotadas", expli-
ca Filippo Passerini, CIO e respon-
sável pelos serviços de negócio
globais da gigante do mercado de
produtos pessoais.

A colaboração em tempo real es-
tá sendo usada por funcionários da
P&G porque combina com seus es-
tilos de trabalho individuais e a cul-
tura colaborativa da organização.
"Para que sejam úteis, as ferramen-
tas de colaboração têm de ser total-
mente embutidas nos processos de
trabalho", observa Passerini.

A empresa possui um rico histó-
rico de colaboração, tendo desen-
volvido um sistema interno de e-
mail antes que os software comer-
ciais se tornassem disponíveis. A
P&G, como o SAS, adotou o Live
Communications Server e o Office
Communicator 2005, da Microsoft.
Com o Communicator, os funcio-
nários podem escalar mensagens
instantâneas para conferências na
web por meio do Microsoft Office
Live Meeting, que é utilizado como
um serviço hospedado.

COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA

A migração para colaboração em
tempo real está motivando cultu-
ras organizacionais a aceitar inte-
rações mais espontâneas. A capa-
cidade de passar de MI para confe-
rência na web e, daí, para video-
conferência on the fly está trans-
formando a conferência de uma
atividade programada em uma ati-
vidade mais instintiva.

"Conferências na web fazem
mais sentido em um contexto es-
pecífico. Antes era preciso planejar,
esquematizar, transferir para o ser-
vidor, e a reunião tendia a ser um
evento pré-organizado", diz Lau-
rie Heltsley, diretora de informáti-
ca e de comunicação da P&G.

O impacto mais significativo da
presença é integrar colaboração e



comunicação ao estilo de trabalho
das pessoas. Em outras palavras,
em vez de abandonar o trabalho
para iniciar uma interação, os cola-
boradores podem se conectar dire-
tamente de suas aplicações.

"A presença será, de certa forma,
o foco do desktop ao longo do tem-
po", prevê Laurie. "E já há indícios
de que, via presença, traremos para
o centro do desktop muitas coisas
que estavam fora dele.Vídeo é uma
delas. Outra é o compartilhamento
de aplicações", prevê.

Em empresas que se encontram
na vanguarda da colaboração, a vi-
deoconferência não mais exige a
ida de um funcionário a uma sala
de conferência. Os grandes siste-
mas de grupo estão cada vez mais
habilitados para presença e inte-
grados a ferramentas de mensa-
gem instantânea e outras para
desktop. Buddy lists no Office
Communicator e no IBM Lotus Sa-
metime, por exemplo, podem exi-
bir sistemas de videoconferência
em grupo de fornecedores como a
Polycom e a Tandberg, e também
usuários destes sistemas.

A W.R. Grace & Co., fabricante
de produtos químicos, utiliza o
Polycom Web Office para confe-
rência na web com reconhecimen-
to de presença e registra mais de
mil conferências na web e video-
conferências por mês.

Além disso, a equipe de vendas e
marketing da Grace emprega os re-
cursos de bate-papo baseados em
texto do Groove Virtual Office, da
Groove Networks (que agora é da
Microsoft), para fazer negócios

mais depressa. A Grace espera am-
pliar o uso de MI em suas operações
à medida que a cultura colabora ti-
vá da empresa evoluir.

A Intellicare, subsidiária da Poly-
Medica, implementa o IBM Lotus
Sametime para que enfermeiras e
outros profissionais de saúde que
trabalham remotamente colabo-
rem em decisões sobre assistência
via MI. A Intellicare, cujos clientes
são empresas de assistência médi-
ca gerenciada e grandes grupos de
prática médica, prove triagem e as-
sistência para pacientes por telefo-
ne, processando mais de 40 mil
chamadas mensais.

Em geral, há uma centena de en-
fermeiras trocando mensagens ins-
tantâneas e falando ao telefone si-
multaneamente. Quando um pa-
ciente descreve sintomas comple-
xos, a enfermeira pede a colabora-
ção de colegas em tempo real sem
colocar a chamada em espera. Elas
também podem escalar as mensa-
gens instantâneas para conferên-
cias via web e compartilhar uma
aplicação personalizada de geren-
ciamento de triagem com um far-
macêutico ou um médico para so-
lucionar a crise rapidamente.

MENOS HIERARQUIA É MAIS

Além de melhorar a produtividade
dos funcionários, as ferramentas de
colaboração dão uma sensação de
comunidade aos colegas remotos,
sejam enfermeiras, desenvolvedo-
res de software ou profissionais de
marketing. "Eles podem até ter
uma 'conversa de bebedouro'
quando as coisas estão calmas, co-

nhecer-se e falar sobre a vida um do
outro", afirma Jeff Forbes, CIO da
Intellicare. "Algumas empresas
acham que é desperdício de tempo,
mas nós consideramos fundamen-
tal para criar um local de trabalho
capaz de proporcionar algum valor
e sensação de comunidade às pes-
soas", complementa Forbes.

Como muitas outras organiza-
ções que abraçam a colaboração
em tempo real, a Intellicare rejeita
a hierarquia. "Nossa cultura envol-
ve comunicar-se com qualquer in-
divíduo espontaneamente", pre-
coniza Forbes, acrescentando, "e
nenhum funcionário hesita em
contatar o presidente da empresa
por telefone ou MI."

Da mesma forma que os demais,
Forbes está sempre online e dispo-
nível. "Respeitamos o tempo das
pessoas, mas esta é uma organiza-
ção extremamente informal e cola-
borativa", observa. "Quando al-
guém tem uma idéia, as pessoas
podem compartilhá-la, influenciá-
la. Isso casa perfeitamente com o
modelo de presença."

De acordo com Forbes, a aborda-
gem de colaboração em tempo real
da Intellicare é de custo, impacto e
manutenção muito baixos. A em-
presa também adotou aparelhos
Blackberry com reconhecimento de
presença para que gerentes e ou-
tros possam colaborar de qualquer
lugar. A versão 7.5 do Sametime
prove reconhecimento de local,
permitindo que as pessoas saibam
se seus colegas estão no trabalho,
em casa ou em outro lugar.

Culturalmente, a colaboração em

tempo real funciona melhor em or-
ganizações com menos hierarquia.
Um paciente internado, por exem-
plo, pode interagir com o CEO se
ele estiver online.

Suzanne, CIO do SAS, concorda,
e acha uma vantagem o fato de

qualquer pessoa poder falar com
ela via ML As pessoas às vezes se
fecham quando a executiva adentra
o escritório delas porque a vêem
como CIO. "Com mensagens ins-
tantâneas, sou igual a qualquer um.
Posso obter muita informação boa
dessa maneira. É uma das coisas
que realmente me atraem."

Afinal, de acordo com Suzanne,
"usar mensagem instantânea é
quase igual a tomar dois drinques:
acaba com a inibição". (Network
Worlii-ELlAj mia
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