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esde dezembro
do ano passado,
os mais de 13 mil
colaboradores,

franqueados e fornecedores
do Boticário vêm contando
com um novo canal de
comunicação com a
companhia. Baseado no
conceito de web 2.0, o portal
corporativo da empresa foi
desenvolvido com o objetivo
de democratizar, interna e
externamente, o acesso a
informações.

O gerente de sistemas de
informação da companhia,
Maurício Merger,
afirmou que o portal é
hoje o principal canal de
comunicação interna do
Boticário, e foi desenvolvido
com participação direta das
áreas de TI (Tecnologia da
Informação) e comunicação
corporativa. "Desta forma,
ele cumpre o papel de
disponibilizar informações
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para toda a organização,
democratizando o acesso
de forma estruturada e

com conteúdos que
proporcionem a melhor

gestão de conhecimento do
negócio", explica.

Segundo o executivo,
o objetivo deste projeto
foi atender necessidades

específicas de negócio
como: maior integração de

conteúdos, base tecnológica
para a estruturação e
gestão do conhecimento,
ponto de acesso único a
aplicativos, unificação de
logins, conceito de portal
de serviços, ampliação do
canal de comunicação com os
colaboradores, informações
executivas para gestão dos
processos de negócio e para
tomada de decisão.

"Para isso também criamos
um novo canal de publicação
de notícias corporativas e o
registro do conhecimento
da empresa em uma base
de dados de fácil consulta,
com a mesma linguagem
e agilidade de um site de
notícias". Resumindo,
diz Merger, o portal foi
projetado para ser a interface
padrão dos colaboradores
do Boticário, direcionando
e organizando a partir dele
todos os acessos aos sistemas
aplicativos e informações.

Para tanto, foi fundamental
a adoção do conceito web 2.0,
uma vez que a eficiência da
estratégia - e da ferramenta
- dependem da participação



de seus usuários, seja no

envio de conteúdos, seja no
acesso a informações. "Com
isto em mente, passamos de
uma intranet informativa para
um conceito colaborativo,

que permite a inclusão de
qualquer forma de conteúdo,
gerando uma ferramenta de
conhecimento rica e facilmente
acessível através de um
mecanismo de buscas similar

ao Google", diz Merger.
A ferramenta de

conhecimento conta, por
exemplo, com "salas de
colaboração", uma espécie

de fórum de discussão onde
são compartilhados inclusive
documentos estratégicos.
Ali, os fornecedores podem
discutir com a empresa o

desenvolvimento de um
novo produto, como um

perfume. O wireframe do
portal traz ainda dados como
o desempenho de vendas da
marca, que pode ser acessado
por qualquer colaborador.

Na área de notícias,
os usuários têm plena
autonomia para publicar
informações no portal. O

texto inserido é apenas
submetido a um consultor

de comunicação e
imediatamente publicado.

Além das funcionalidades,
a ferramenta também tem
serviços de e-mail e notícias

por RSS, além do ERP.
Outra iniciativa é facilitar o
acesso, exigindo do usuário
somente uma senha.

A implementação do portal,

e sua integração aos demais
aplicativos da companhia, foi
feita pela FH Consulting e
pela SAP, companhias que já
haviam trabalhado juntas em

2004, na instalação do ERP

no Boticário. Desenvolvido
em 16 semanas, o projeto

teve - segundo Merger - o
escopo definido e mantido
praticamente inalterado
durante sua construção.

"Fizemos pequenas
adaptações, em função de

particularidades de alguns
processos de negócios, e

também da integração com

aplicativos legados", afirma.
Para a integração, foi

utilizado o conceito de

"Single Sign-On" a todos

os ambientes SAP, o que

permitiu o acesso aos
aplicativos sem a necessidade
de digitação de usuário e
senha novamente. "Além
disto, pudemos integrar a

conteúdo de documentos
gerados nos sistemas de
campanhas de marketing
e gestão de documentos ao
módulo que trata da gestão de

conhecimento", explica.
O executivo afirma

que o portal garantiu à
companhia uma abordagem
mais adequada para tratar

temas como gestão do

conhecimento, padronização
das interfaces de acessos
aos sistemas corporativos,
disseminação de informações
estratégicas, acesso a

canais de informações
externos conforme opção

do usuário, ferramenta de
enquetes rápidas, abertura
para ã participação de
qualquer colaborador para
a divulgação de notícias,
centralização dos workflows

gerados pelos ambientes
do SAP e também acesso às
informações da empresa.

Sobre o futuro, Merger
afirma que ele será uma
evolução do atual trabalho
da companhia sobre o
conceito de colaboração. "O

processo de desenvolvimento
de novos produtos será

nosso piloto, estendendo-se
depois, por todos os projetos
da organização, tais como:
TI, gestão de campanhas,

projetos corporativos etc.",
diz, lembrando para isso serão

usadas salas de colaboração
integradas aos módulos de

gestão de documentos, gestão
de projetos e gestão
do conhecimento.

As salas terão um

cockpit, que permitirá

o acompanhamento do
cronograma dos projetos

através de algumas

funcionalidades visuais
do portal e do módulo de

BI. "Pretendemos mais
adiante avançar na área
de RH, disponibilizando

mais serviços para nossos

colaboradores e também
substituir parte dos
sistemas departamentais
para a tecnologia de
desenvolvimento do Portal

SAP», conclui. (FB)
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