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Todas as faces
da colaboração
O poder do indivíduo já era. Experiências
com colaboração e ferramentas sociais
em grandes companhias, como a IBM,
dão conta de mostrar o valor do
trabalho desenvolvido em rede e global

QUE TAL CONSEGUIR O
EMPREGO DOS SONHOS
COMPARTILHANDO SUAS
IDÉIAS EM UM BLOG? FOI
ASSIM QUE SACHA CHUA,
ATUAL EVANGEL1ZADORA
DE EMPRESA 2.0 DA IBM,
CONQUISTOU O POSTO QUE
OCUPA HOJE DENTRO DA
COMPANHIA, EM
TORONTO, CANADÁ. AOS 23
anos, tão logo a jovem estudante
passou a circular pela empresa
por conta do projeto de
conclusão de sua tese de
mestrado em computação social,
em 2006, não hesitou em
disparar posts sobre a própria
pesquisa pela ferramenta interna
de blogs que a IBM
disponibilizava aos funcionários.
"Percebi que se não fizesse isso,
no final de mestrado poucas
pessoas leriam minha tese.
Escrever sobre a pesquisa
enquanto ela era feita permitiu
que eu compartilhasse meu

conhecimento com outras
pessoas e aprendesse com as
sugestões e conselhos que me
davam", conta.

Foi como se a partir daquele
momento tivesse calçado os
sapatinhos de cristal de uma
Cinderela moderna que ascendia
para o universo corporativo.
Do dia para a noite, o blog da
então ilustre desconhecida caiu
no gosto dos funcionários
e se tornou o mais popular da
empresa não só no Canadá -
com média de 300 a 600 acessos
diários - tudo sem sair da esfera
interna da IBM. "Queria fazer
mais do que escrever software,
queria ajudar as pessoas a se
conectarem por blogs, wikis e
outras ferramentas web 2.0 e a
IBM era a empresa perfeita para
aplicar tudo que aprendi a
respeito no mundo real. Quando
chegou a hora de pedir o
emprego, o processo foi fácil
porque os futuros colegas de

equipe já me conheciam
e sabiam o suficiente para
convencer a gerência a criar um
cargo só para mim", lembra.

A história de Sacha poderia
ser uma exceção, mas não é.
Essa é apenas uma das faces
das oportunidades que as
ferramentas sociais e de
colaboração apresentam dentro
de companhias. Por isso,

: a IBM vem apostando na
criação de ambientes férteis
para a inovação.

A consciência é de que não
; chegamos a lugar nenhum



sozinhos. O poder do indivíduo
cultuado na década de 80 vem
aos poucos sendo substituído
pelo valor do trabalho em
conjunto, primeiro locais e
agora de equipes em rede
globais, em um sistema maior
que pensa junto a melhor
maneira de chegar às soluções.

Li-Te Cheng, pesquisador de
desenvolvimento de aplicações
colaborativas da IBM, acredita na
eficiência de levar para dentro do
ambiente corporativo os mesmos
modelos de relacionamento na
rede já consagrados para seguir
a trilha do trabalho colaborativo.
"Testamos ferramentas como
blogs, mundos virtuais,
redes sociais, wikis, social
bookmarkings (espécie de
clipagem compartilhada que
indica aos colegas conteúdos
interessantes na web) etc., tudo
dentro do firewall, na própria
empresa e não solto na rede. E
uma forma de estimularmos
uma democracia saudável dentro
da companhia, criar uma
comunidade segura, que tem
dado certo", explica o cientista.

Os números mostram o
sucesso de adesão. Para se ter
uma idéia, somente o Beehive,
rede de relacionamento interna
da IBM, já soma cerca de
25 mil usuários que vão desde
executivos em altos cargos até
estagiários da nova geração mais
habituada a ferramentas do

gênero. "É curioso como os mais
empolgados são justamente os
colaboradores mais maduros.
Há uma harmonia entre trabalho
e diversão, dentro das políticas
de uso adequadas, em que é
possível até se queixar da
empresa sem que isso vire um
escândalo na web", diz Cheng.

AM about Jazz
A colaboração parece

encontrar terreno em diversos
setores, mas um dos mais
receptivos tem sido o de
software, talvez pela
familiaridade com o trabalho em
equipe e a própria natureza das
ferramentas que habilitam a
colaboração - sem o software
por trás delas outras áreas não
poderiam contar com a
tecnologia como aliada nesse vai

e vem comunicativo. Crítico, o
setor é cada vez mais chave para
os negócios. Imagine se todos os
aplicativos do mundo entrassem
em greve e resolvessem parar.
Seria o caos, não é mesmo? Isso
porque hoje já não é possível
pensar em processos que não
dependam deles para funcionar.
Uma indústria que vale cerca de
US$ 500 bilhões e oferece um
mar de oportunidades para os
bem-aventurados com habilidade
para escrever códigos, programar,
desenvolver, arquitetar, testar
software com chances de quem
sabe reinventar a maneira de se
fazer negócios pelo mundo.
Bom? Mas a genialidade das
soluções que já permitiu a
construção de impérios, como
o que a Microsoft sustentou
por anos, não é garantia de que
será uma saída rentável, a
exemplo do maior fenômeno
da web dos últimos tempos, o
YouTube que ainda faz com que
o Google quebre a cabeça para
descobrir como extrair receita
da febre do broadcast.

A lista de exigências de
como e o que devem fazer as
equipes de desenvolvimento
ganha novos itens a cada
instante, transformando o
desafio diário numa missão
quase impossível, uma corrida
contra o relógio na tentativa de
atender a mais demandas com
prazos mais apertados.



A mais recente das
apostas da IBM para
extrair eficiência do
trabalho em rede é o
Jazz, plataforma de
colaboração em tempo
real para
desenvolvimento de
software com equipes
globais. O lançamento foi
o principal destaque da 11a

edição do IBM Rational
Software Development
Conference, evento que reuniu
3.500 participantes de 1° a 5 de
junho, na cidade americana de
Orlando, na Flórida.

A plataforma inaugura
um novo conceito de
desenvolvimento de software
colaborativo que habilita as
empresas a estreitar a interação
entre as áreas clientes e TI. O
Jazz dá suporte ao trabalho de
colaboração que já era feito,
agora automatizado e
acompanhado em tempo real.

Mix de open source e
proprietário, a plataforma une o
Eclipse, web 2.0 e o Visual
Studio da Microsoft. Rodando
em versão beta há um ano e
meio, já dá sinais da sua
eficiência. Segundo Scott
Ambler, líder de práticas para
desenvolvimento ágil na IBM,
experiências com o uso da
plataforma apresentaram uma
taxa de sucesso cerca de 11%
superior graças à redução dos
ciclos de feedback."As pessoas
não são boas em dizer o que elas
querem, é uma característica
humana. Embora seja mais fácil
culpar a outra área, cada vez

mais os homens de decisão nas
empresas estão entendendo que
se eles não se empenharem para
promover uma comunicação
melhor com a área de TI
perderão muito dinheiro. Deixar
isso explícito faz com que eles
falem", diz.

Traduzir o que o cliente
deseja das soluções não é
mesmo tarefa fácil. Prova do
insucesso na entrega de
software devido a esses ruídos
que o Jazz tenta agora mininizar
está nos dados do estudo global
com CEOs 2006-2008
encomendado pela IBM. O
levantamento mostra que
apenas 42 % dos usuários estão
satisfeitos com a qualidade dos
softwares, 50% dos projetos de
outsourcing ficam abaixo da
expectativa e apenas 37% dos
CEOs se declaram satisfeitos
com a velocidade no
desenvolvimento.

Se um dos principais
desafios não é desenvolver bem,
mas justamente entregar a
solução desejada, talvez a
novidade mais crucial que a

plataforma Jazz traga para a
colaboração seja o
"Requirements Composer",
uma rerramenta inteligente
que auxilia as áreas usuárias
a elaborar, discutir e rever os
requerimentos para o
desenvolvimento de

software.
De acordo com Scott Hebner,

vice presidente de marketing e
estratégia da IBM Rational
Software, a visualização de todo
o processo documentado, e
rodando em tempo real,
também auxilia na resolução de
outro grande problema para TI:
demonstrar o valor dos projetos
de software.

A comunidade Jazz já conta
com 15 mil membros e a
expectativa é que chegue aos
cem mil dentro de dois anos.
Disponível a partir deste mês e
com lançamento oficial no
Brasil em 18 de junho durante
conferência da IBM Rational,
em São Paulo, o portfólio de
soluções "Rational Team
Concert" — primeira onda de
ofertas baseadas em Jazz —
conta com quatro modalidades
que atendem desde a
comunidade acadêmica até
grandes companhias. Com a
novidade, a IBM também
espera aproximar-se mais das
empresas de pequeno porte,
passando a disponibilizar
gratuitamente o pacote
Express para até três usuários
por servidor.
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