iniciativas na equipe de Koushik
que tiveram início em 2006 e ainda
persistem.
COMEÇANDO
A SE COMUNICAR

O ponto de partida foi abrir linhas
de comunicação. Koushik queria
deixar claro que estava pessoalmente envolvido e que tinha vontade de mudar as coisas. No fim de
2006, começou um blog de gestão
interna. Não era um fórum de tomada de decisões, mas uma via de
comunicação de duas mãos entre
as pessoas e ele.
Atualizado quinzenalmente, o
blog de Koushik abordava assuntos como gestão da mudança de
um ponto de vista pessoal. Ele falava das mudanças pelas quais es-

tava passando em sua vida pessoal
e profissional —sua filha entrando
no ensino médio, sua nova função e seu novo chefe. A mensagem
era que os líderes também passam
por mudanças constantes e têm de
aprender a lidar com elas. "O toque
pessoal é importante", reflete Koushik, admitindo que isso não fazia
parte de uma estratégia consciente.
"Tira um pouco da mística sobre os
executivos ao fazê-los parecer mais
humanos. O blog permitia que as
pessoas simplesmente entrassem
e começassem a colocar seus pensamentos no diálogo." O blog agora recebe a visita de cerca de 2 mil
pessoas toda vez que Koushik carrega um post. Ele calcula que cerca
de 1,2 mil dos visitantes são de sua
equipe e os demais de outras áreas

da organização. Cada um de seus
logouts recebe algo entre 10 e 40
comentários.
Agora, a equipe de Koushik está
pilotando uma nova ferramenta de
rede social que permite às pessoas
ter seus blogs. Cerca de 50 funcionários contribuem —um deles oferece a inusitada perspectiva de um
ciclista sobre coisas que ocorrem
na empresa, inclusive.
FORMANDO UMA COMUNIDADE,
COM VISTA PANORÂMICA

A experiência seguinte ("Não é uma
experiência; ela veio para ficar", diz
Koushik) foi reunir 40 funcionários
da linha de frente uma vez por trimestre —um conselho de gestores
formado por funcionários, nos moldes do conselho de administração

da Nationwide. Esse board, criado
em 2007, possui uma equipe central de cinco pessoas que nele permanecem por três anos; os outros
membros ficam por um ano.
Diz Roushik: "Nós os reunimos para conversar sobre o que
estamos pensando. Jogamos para eles um problema e perguntamos: 'Como vocês o resolveriam?'. Isso vem funcionando
muito bem. Temos sido bastante
abertos com eles dizendo: 'Tudo
bem, este é um fórum de ideias;
talvez não aceitemos algumas
delas, mas explicaremos
por quê'. Você descobre
no que realmente estão
pensando e também os
expõe à forma pela qual os
gestores tomam decisões sobre os assuntos cotidianos".

Um dos problemas espinhosos colocados para o conselho
SABEDORIA WIKI
de funcionários se referia à satisfação do cliente. A Nationwide A equipe da Nationwide também
possui uma métrica sofisticada de está usando e abusando de wikis
entusiasmo do cliente, diretamente para ajudar a criar os laços com a
relacionada ao salário dos associa- comunidade. O conselho de funciodos da linha de frente e até ao do nários tem um wiki, assim como os
CEO. Mas o que um funcionário de 500 e tantos funcionários que trabatecnologia da informação (TI) pode lham com métodos de desenvolvifazer para ajudar no entusiasmo do mento ágeis. "É o conceito do código
cliente? Segundo Roushik, levantar aberto de evolução do conhecimenessa questão já é uma coisa pode- to, e é algo que realmente nos trouxe
rosa. "Essas discussões são muito muitos benefícios", diz Roushik.
boas, pois com elas fazemos as coCom mensagens instantâneas,
nexões entre o que um indivíduo blogs e wikis amplamente em uso,
faz e como esse trabalho nos ajuda a Nationwide hoje está implemena atender um cliente. Quando não tando uma tecnologia da IBM chaconseguimos fazer essas conexões, mada Connections —uma versão
precisamos perguntar por que e interna do Facebook. Cerca de 200
procurar mudá-las. Essa linha de participantes criaram perfis. Essas
pensamento também levou à ideia pessoas podem se denominar espede fazer com que os funcionários cialistas em certas áreas, tais como
estabelecessem os próprios obje- arquitetura ou gestão de mudança,
tivos e dissessem como poderiam e a ferramenta de busca permite a
contribuir para o sucesso da em- pesquisa por nome ou especialidapresa. Esse foi um dos insights real- de. Os perfis rapidamente dão orimente bons."
gem a comunidades informais.

"Somos como qualquer outra
empresa cujo modelo tradicional para impulsionar as melhores práticas e liderança de
pensamento é criar um centro de excelência", explica
Roushik. "Entretanto, o conceito de centros de excelência vai contra o que a internet
significa, porque na internet
não há centro. Nesse ambiente,
as pessoas determinam se você
é um especialista com base no
que você sabe e no que contribui,
e não por seu diploma ou origem.
O modelo tradicional se baseia em
comando e controle. Temos de simplesmente começar a perceber que
o controle é uma ilusão nesse mundo de redes. Você pode se juntar a
ele, pode influenciá-lo, mas não
consegue controlá-lo."
Então qual é o futuro da web 2.0?
Qual será o aplicativo matador que trará essas ferramentas para uso comum
nos negócios? "Não sei se vai haver
esse aplicativo", retruca Roushik. "A
web 2.0 vai ser como aquele comercial da Basf: 'Não fazemos as coisas
que você usa —melhoramos as coisas
que você usa'. Hoje estamos usando
essas tecnologias para melhorar as
comunicações e criar comunidades
virtuais por toda a empresa. À medida
que esses aplicativos ganharem força,
nós os veremos integrados a nossos
processos comuns de gestão.
Também estão emergindo áreas de
oportunidades para a web 2.0 no desenvolvimento colaborativo de produtos e na evolução das 'pessonomias'
(taxonomias criadas por pessoas comuns) que substituem a atual taxonomia de conhecimento que existe
dentro da organização. Isso pode produzir variadas ideias inovadoras que
nos permitirão vencer nesse mercado
hipercompetitivo."
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