
E nquanto algumas
empresas lutam
para impedir seus
funcionários de

ver vídeos do YouTube no
escritório, outras recorrem à
tecnologia para aprimorar o
treinamento e a colaboração
internos e expandir os
programas de marketing
externos. Uma abordagem
das empresas é postar,
no YouTube e em sites de
rede social, vídeos criados
internamente para promover
a si mesmas e seus produtos.

Contudo, algumas
empresas estão fazendo
mais. A Rohm and Haas,
fabricante de produtos
químicos e material de
construção, lançou em março
o que chama de "YouTube
corporativo" para seus 15 mil
funcionários. No site interno,
que se chamará PrimeTime,
os profissionais terão acesso
a vídeos de treinamento e
dados sobre temas fornecidos
por seus colegas.

Segundo Charles Wallace,
chief technical architect

www.computerworld.com.br

e diretor de TI da Rohm
and Haas, uma biblioteca
pesquisável de vídeos online
supera a tendência natural
dos empregados de ignorar
a base de conhecimento e
procurar um colega.
A expectativa da companhia
é que o sistema a ajude
a reduzir as viagens.

Os grupos de afinidade

a 75 vídeos PrimeTime serão
disponibilizados para os
funcionários por ocasião da
estréia do programa.

Ferramentas
Os vídeos são criados e
executados com o serviço
de webcasting hospedado
da Interactive Video
Technologies, chamado

combinam e sincronizam
áudio e vídeo, apresentações
do PowerPoint e capturas de
tela através da publicação com
um só clique no desktop. O
sistema também rastreia o
uso destes vídeos. Greg Pulier,
fundador e chief technology
officer da fornecedora, diz
que a iniciativa da Rohm and
Haas e de outras organizações
para criar sites internos
"democratiza o webcasting".

Pulier define estas

internos da Rohm and
Haas - trabalhadores com
interesses comuns nas
áreas de gerenciamento
de performance,
desenvolvimento da carreira
e mentoring - ajudaram
a criar os primeiros
vídeos, conta Wallace. A
companhia acredita que 50

Studio. Em longo prazo, a
Rohm and Haas planeja
estender o acesso ao Studio
de modo que números
crescentes de funcionários
em todos os departamentos
possam produzir vídeos para
a biblioteca PrimeTime.

De acordo com a Interactive
Vídeo, as ferramentas Studio

iniciativas como uma
segunda geração de estratégia
corporativa para vídeo.
"Muitas organizações
começam postando vídeos
corporativos no YouTube", diz.
Quando a coisa se agiganta,
partem para outra solução.
Diversas empresas ainda
se encontram no primeiro
estágio, postando produções
de marketing no YouTube
e em outros sites de vídeo
para aprimorar seus esforços
e responder com rapidez
a notícias potencialmente
negativas. (Tradução do
ComputerworldlEUA)
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