
Pense numa ferramenta
tecnológica que mais impac-
ta seu negocio. Com certeza,
a palavra que deve surgir em
sua mente é internet. De
fato, ela mexe cada vez mais
na forma de se fazer negó-
cios. Por exemplo: vivemos,
há algum tempo, o fim das
locadoras de vídeo e livrarias,
que foram obrigadas a mu-
dar seus modelos de negócio
em função da internet.

Aliás, vale aqui um peque-
no parêntesis: ao conjunto
de redes de computadores
interligadas damos o nome
de internet. E chamamos de
web um conjunto de docu-
mentos interligados por hi-
pertexto acessáveis por meio
da internet. E qual a razão
desta pausa para conceitos?
Simples: vamos destacar o
impacto da tecnologia e, de-
pois, sua relação com gestão
de pessoas.

Com o aumento da ve-
locidade da internet, a web
também está evoluindo
para o que se convencio-
nou chamar de Web 2.0.
Não se trata de uma nova
tecnologia, mas sim de uma
nova forma de uso que visa
facilitar o compartilhamen-
to de informações e, mais
fortemente, a colaboração.
Embora exista quem discu-
ta se o termo Web 2.0 é

apropriado ou não, o desen-
volvimento atual visa utilizar
as características únicas
da internet e não adaptar
o que existe a ela. Exemplos
dessas ferramentas são
blogs, wikis. padcasts, RSS
feeds e programas que per-
mitem a usuários interagir
e compartilhar dados com
outros usuários.

Pois bem. a relação
com gestão de pessoas
começa a ficar mais clara
a partir do conceito de cola-
boração. Mas não é só isso.
Thomas Davenport desco-
briu, numa pesquisa, que
um dos principais fatores
que diferenciam um profis-
sional de alto desempenho
dos demais é que os primei-
ros utilizam fortemente sua
rede de relacionamentos.
Esses relacionamentos
tornam-se mais eficazes
quando não se restringem
ao ambiente profissional,
encontrando pontos de
interesse comum como
esportes, música ou outras
atividades relacionadas ao
lazer, por exemplo.

Ou seja, temos Com a
Web 2.0 uma grande opor-
tunidade de desenvolvimen-
to profissional por meio da
rede que ela permite criar
e manter. Porém, esse
novo cenário coloca novos

desafios para o RH. Isso
porque, no entanto, vemos
na maioria das empresas
uma restrição ao uso da
web, seja por motivos de
segurança ou por medo de
perda de produtividade.

Além disso, há um fator
cultural a ser vencido que
se refere ao fato de ainda
não termos aprendido a
lidar de modo eficaz com
trabalhadores do conheci-
mento. Tentamos aplicar as
mesmas métricas que em-
pregamos em ambientes
de fabricação. Medir, por
exemplo, a produtividade
de um call center pelo nú-
mero de chamadas mostra
apenas a quantidade, não a
qualidade do atendimento e
a satisfação do cliente.

Não defendo a liberação
geral e irrestrita da internet
nas empresas. O desafio é
estabelecer metas e medir
a eficácia do trabalho dos
trabalhadores do conhe-
cimento e não tempos ou
quantidades. Com certeza,
o acesso a ferramentas
disponíveis na internet pode
ajudar as pessoas a serem
mais produtivas e eficazes
por possibilitar acesso a
informações e a redes de
relacionamentos pessoais
com finalidades profissionais.
Garantir a produtividade

deve ser feito pela cobrança
do resultado. Trabalhadores
do conhecimento ressen-
tem-se de controles e mé-
todos. Pode-se dar mais
liberdade a eles ao custo de
mais responsabilidade. Todo
abuso deve ser punido, em-
bora, infelizmente, seja mais
fácil e cômodo proibir.
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