
Foi-se o tempo em que colaboração significava mero
compartilhamento de arquivos por meio de anexos
transmitidos por e-mail. Hoje as ferramentas colaborativas -
diversas delas gratuitas - garantem às empresas muito mais

qualidade nas informações, ganhos de produtividade e, claro,
reduções expressivas de custos.

Tradicionalmente, oferecem espaço de armazenamento que
possa ser acessado por diferentes usuários, a partir de locais
diversos e em horários distintos. Ao contrário dos anexos
trocados por e-mails, as soluções colaborativas garantem que
profissionais da empresa trabalhem sempre com os documentos
mais atualizados. E além das triviais funcionalidades de
compartilhamento e edição online de documentos, oferecem ainda
recursos de mensagens instantâneas, videoconferência e VoIP, que
juntos podem representar economias expressivas com viagens,
hospedagens e tempo em trânsito.

Estes já seriam motivos de sobra para que uma empresa
estudasse a adoção deste tipo de aplicativo. Mas as facilidades
não param por aí. Algumas das opções disponíveis na internet
permitem que o usuário crie, edite e compartilhe arquivos sem
precisar instalar nada em seu computador. Tudo é feito online;
como no caso de programas contidos nas suítes de produtividade
ThinkFree, GoogleDocs e Zoho (veja tabela).

Recursos convencionais de compartilhamento, edição e
gerenciamento colaborativo de documentos ganharam ares de
modernidade no Office Live Workspace, da Microsoft. O usuário
pode armazenar até 5 GB de documentos online, acessados a
partir do próprio Office. E ainda determinar que usuários terão
autorização para acessar o arquivo compartilhado, além de trocar
mensagens instantâneas através do MSN Messenger.





Software de CRM, gerenciamento de
fóruns e discussões, web conference,
plataforma para criação de aplicativos
de banco de dados, software para
emissão de cobranças/faturas, projetos
colaborativos, relatórios e business
intelligence, hospedagem de e-mail
e aplicativos de escritório. Tudo isso
também já pode ser encontrado em
pacotes de soluções colaborativas, como
aqueles oferecidos pela ThinkFree.org.

As versões gratuitas têm limitação
de número de projetos, usuários ou
recursos, mas podem servir muito bem
para a realização de testes antes que
a empresa escolha qual solução de
compartilhamento irá implantar.

Ferramentas pagas, como Halo, da

HP, Lotus Sametime, Lotus Connections
e WebSpheare Portal, da IBM, e o
SharePoint, da Microsoft, também
trazem recursos mais corporativos,
que permitem, por exemplo, a criação
de ambientes baseados em redes
sociais, portal colaborativo e listas de
discussões, entre outros. A maioria deles
é oferecida em modelo de Software
como Serviço (SaaS).

Na hora de adotar
Chegada a hora de ingressar de fato no
universo colaborativo, é imprescindível
dedicar atenção a aspectos como
segurança da informação. Apesar do
ar de informalidade que uma solução
de colaboração possa transmitir, vale

lembrar que a ferramenta é corporativa.
A exemplo de um sistema de gestão
(ERP), as aplicações colaborativas
também devem ser protegidas por
senhas, políticas de controle de
confidencialidade e restrição de acesso.

"No caso das ferramentas de
colaboração, esse aspecto pode ser
ainda mais relevante, já que elas
normalmente estão disponíveis para
além do perímetro da companhia",
destaca Marcelo Brunner, consultor
de segurança da EZ-Security. Segundo
ele, Todas as práticas adotadas para
a segurança da informação em
aplicativos e softwares convencionais
devem ser estendidas também ao uso
do ambiente colaborativo.

O primeiro passo é a autenticação,
que deve abranger políticas de senhas
com caracteres especiais e troca
freqüente ou mesmo o uso de tokens.
Além disso, já que a idéia do software
de colaboração é deixar documentos
acessíveis a um maior número de
usuários, nem todos com o mesmo
nível de permissão, há necessidade de
definir claramente o controle de acesso.
Algumas soluções de colaboração no
mercado contam com recursos de
prevenção a fuga de informações.

Também é importante colocar em
prática a constante atualização dos
softwares e, finalmente, a adoção de
antivírus e firewall específicos para as
aplicações colaborativas.

Antes de iniciar a implementação
também vale ficar atento a novos
recursos oferecidos pelos fornecedores
da solução escolhida - e testá-los com
antecedência, quando for possível. A
Google, por exemplo, disponibiliza
aos usuários do Google Apps uma
área chamada Labs. "Trata-se de um
campo de testes para novos recursos
experimentais", explica Bruno
Dines Emer, analista de suporte da
IPconnection, integradora de soluções
em TI. O Labs está disponível no e-mail
e na agenda, e pode ser acessado
pelo menu "configurações", na parte
superior direita da tela. •
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