
Orkut corporativo
Foi-se o tempo em que a frase "colaborar com a empresa"
significava apenas dar o sangue durante o expediente, suar
para cumprir as metas estabelecidas e viver em harmonia
com o restante da equipe. Para estimular os funcionários,
as companhias adotam ferramentas difundidas pela web 2.0

"NI HAO, PESSOAL! 'BOM, VAMOS
COMEÇAR A FALAR UM POUCO DO
SHUANG ZONE. (...) Pessoas de todas
as partes do mundo chegam a ficar mais
de 1h30 embaixo de um calor de 40 graus
esperando para entrar. (...) Lá dentro, é

realizado um tour contando toda a história da
Coca-Cola nas Olimpíadas e, principalmente:
ao final, é possível degustar uma boa e velha
Coca-Cola!". O trecho acima foi publicado
no blog de Marcelo Bozzini enquanto ele
estava nos Jogos Olímpicos de Pequim.



Marcelo não é publicitário,
redator ou blogueiro
profissional. Ele trabalha
na área financeira da
Coca-Cola no Brasil. A
empresa convidou 32
empregados de 24 países para
participar do programa "Go
for the Gold" e mostrar a
ação publicitária da empresa
durante o evento esportivo.
Marcelo chegou lá em
10 de agosto e ficou até o
dia 16. Entre encontros com
executivos, passeios pela cidade
e visitas aos locais dos jogos,
ele postava em seu blog o que
acontecia diariamente — tanto
assuntos profissionais quanto
pessoais. Quando voltou ao
Brasil, pessoas quiseram
saber mais detalhes sobre a
experiência, colegas paravam
Marcelo nos corredores para
perguntar sobre a campanha
da empresa na China e, claro,
curiosidades sobre o local.
Foi um sucesso.

Porém poucos tiveram
acesso ao blog. Houve
repercussão, mas apenas na
Coca-Cola. Os companheiros
seguiam, durante o expediente,
toda a rotina do colega.
Pelo blog, sabiam quais
ações eram realizadas
pela empresa durante as
Olimpíadas e aprendiam
sobre a cultura chinesa.
Por algum tempo, Marcelo
virou um astro da internet.

Tudo começou em
fevereiro de 2007, quando o
departamento de comunicação
da Coca-Cola recebeu da
cúpula da companhia a missão
de criar a nova ferramenta de
comunicação. A interface da
velha intranet era estática e
com poucas funcionalidades
para os usuários. Em um
ambiente no qual trabalham
700 funcionários e
colaboradores terceirizados,
eles se comunicavam com
outros departamentos por
telefone e e-mail. Com tantos
projetos sendo tocados, os
funcionários não conheciam
um aos outros e ficavam sem
saber o que estava
acontecendo. Não havia um
local centralizado onde acessar
as informações; só quem lia era
o destinatário. Se a informação
fosse de extrema importância,
passava pelas mãos da equipe
de comunicação corporativa
e só então era enviada a
todos os funcionários.

Andréa Rosa foi a
responsável por estudar
possibilidades e desenhar
um novo projeto. Como a
Coca-Cola investe em anúncios
e campanhas com ferramentas
web 2.0, Andréa pensou em
trazer para dentro da companhia
algo parecido. No final do ano
passado, após conversar com
vários funcionários e ouvir
deles o que seria interessante

ou não, ela decidiu o que seria
feito e abriu uma concorrência
para escolher a produtora
que seria responsável pelo
desenvolvimento do site. A
Tecnopop venceu e, com o
apoio da área de TI da
Coca-Cola — controlada
pelo CIO Jorge Osman -
implementou a nova intranet.

Jorge já era um entusiasta
das redes sociais. Em 2004,
antes desse conceito virar
febre, ele sugeriu à direção da
companhia no Brasil a criação
de um portal que integrasse
todas as áreas da Coca-Cola
no País. O projeto era ousado.
Além da sede no Rio de Janeiro,
seriam interligados
os quatro escritórios regionais
espalhados pelo território
nacional e os 17 grupos
empresariais independentes
que compõem o Sistema
Coca-Cola Brasil.

A idéia não foi aprovada, mas
chamou atenção da área logística
e técnica da empresa. Para
controlar as 41 unidades de
fabricação existentes no País,
que produziram 8,5 bilhões de
litros de bebidas não-alcoólicas
em 2007, eles precisavam de um
sistema mais eficiente para a
difusão de informações. O
processo dependia de vários
mecanismos: e-mail, cartas, CDs
com dados. Jorge contratou a
empresa carioca Lumis e
desenvolveu um portal para



companhia e fabricantes
se comunicarem. O software
permite ao cliente adicionar
canais de notícias, galerias
de fotos, enquetes, fóruns,
blogs e outras ferramentas
colaborativas. É o cliente
quem decide quais serão
as ferramentas usadas.

Em 2005, o portal entrou no
ar. Um funcionário da
Coca-Cola publica e administra
as informações no site. Do
outro lado, 600 usuários
que trabalham em produção,
embalagens, qualidade,
segurança patrimonial,
logística, distribuição e

meio ambiente. Eles
compartilham opiniões,
discutem experiências do
trabalho, apontam as melhores
práticas ambientais e sugerem
o que pode ser melhorado.

Rede dentro de casa
Com a experiência de Jorge,

Andréa já tinha um ponto de
partida quando começou a
montar a nova intranet. O
projeto levou seis meses para
ser concluído. Pouco antes das
Olimpíadas, a nova intranet foi
apresentada a Marcelo e outros
funcionários da unidade na
praia de Botafogo. Os usuários

passaram a ter acesso a
informações do que está
acontecendo na companhia,
às novas campanhas
desenvolvidas e aos projetos em
andamento. Segundo Andréa, o
objetivo da nova rede é integrar
as diferentes áreas da empresa
- fisicamente separadas, mas
virtualmente conectadas.

A inspiração das redes
sociais corporativas é
explicitamente o Orkut. Mais
de 40 milhões de brasileiros
usam hoje a rede criada pelo
Google. Estatísticas do próprio
site apontam que quase 75%
de seus usuários têm entre



18 e 30 anos, assim como
Marcelo, da Coca-Cola, que tem
27. São pessoas que ingressaram
ou estão ingressando no
mercado de trabalho agora;
rotineiramente lêem e deixam
recados para os amigos, postam
fotos no Flicker e entram no
Twitter só para saber o que os
outros estão fazendo.

Da mesma forma, antes
de executar qualquer função,
o funcionário da Coca-Cola
passou a fazer contato com os
colegas por meio da intranet.
Assim como no Orkut, o
usuário cria sua página pessoal
na rede da Coca-Cola. E a seção
"Pessoas", onde é possível
colocar informações como cargo,
projetos dos quais participou,
currículo profissional e qualquer
outra coisa que contribua para o
cotidiano corporativo. Marcelo e
companhia também podem
colocar fotos e vídeos com
informações úteis para aplicação
no trabalho - além, é claro,
de criar um blog para
contar experiências
pessoais, como fez Marcelo.

No início, Andréa e Jorge,
o CIO, ficaram preocupados
que a página pessoal, o álbum
de fotos e os blogs pudessem
tirar a atenção dos
funcionários e atrapalhar
o trabalho. A consultoria IDC
divulgou um estudo feito
recentemente, sob encomenda
da Nortel, mostrando como os
jovens usam cada vez mais
essas ferramentas. O estudo
mapeou o perfil de 2.400

trabalhadores de 17 países.
Nesse universo pesquisado,
16% são usuários hiperativos
de celulares com câmera,
telefonia sobre IP e redes
sociais. Em cinco anos eles
serão 36% da força de
trabalho. Os analistas da
IDC apontam que os jovens
não separam a vida pessoal
da profissional; para esses
usuários, o acesso às redes
sociais no trabalho ajudaria
a aumentar a produtividade.

Andréa e Jorge também
foram otimistas e preferiram
apostar que, como o conteúdo
da nova intranet está
relacionado ao trabalho,
não haveria problema se o
funcionário usasse uma rede
social durante o expediente.
Andréa acha que o "Orkut
corporativo" tornou os
funcionários mais antenados

sobre o que acontece na
Coca-Cola. A intranet tem
links para os sites de filiais da
Coca-Cola em outros países,
além de artigos sobre sucesso
profissional, relacionamento no
trabalho e melhores práticas.

Marcelo, famoso pelo blog,
já influenciou os colegas ao
levantar uma discussão em seu
blog sobre sustentabilidade no
ambiente de trabalho. Os
colegas comentaram, discutiram
a questão e agora no mínimo
eles pensam duas vezes antes
de usar, por exemplo, um copo
descartável para pegar água
ou café. É esse tipo de resultado
que os idealizadores da nova
intranet esperam: algo que
traga benefício a todos na
empresa, seja uma idéia para
o dia-dia no escritório ou algo
para aplicar futuramente
nos negócios da empresa.
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