
Ferramentas de colaboração on-line permitem armazenar em 
servidores remotos dados corporativos, planilhas de reuniões, 
relatórios de áreas e, ainda, fazer todos os funcionários 
produzirem mais - mesmo fora de suas áreas de atuação 

o início deste ano, a 
gigante Panasonic 
assinou o maior contrato 

de computação em nuvem até o 
momento com a IBM. Os cerca 
de 380 mil funcionários da 
companhia japonesa vão usar o 
serviço de e-mail na web Lotus 
Live, da IBM. Nos EUA, em 
outubro de 2009, a prefeitura de 
Los Angeles migrou de uma 
solução de e-mail da Novell 
para o Gmail, do Google, que 
será usado pelos 30 mil 
funcionários do município. No 
Brasil, o Google Apps passou a 
ser o pacote de aplicativos de 
escritório de 3,5 mil 
funcionários das lojas Renner. 
Segundo o consultor de TI, 
Adalberto Barbosa, essa 
migração de grandes grupos 
para soluções em nuvem 
acontece em função dos ganhos 
de produtividade e corte de 
custos que elas representam 

para as empresas e podem ser 
adotados desde os pequenos 
departamentos até grandes 
conglomerados. "0 que nós 
chamamos de computação em 
nuvem é transferir para 
servidores externos os arquivos 
e aplicativos que hoje 
instalamos nos computadores 
das companhias", explica 
Barbosa. Assim, quando você 
desliga seu computador, toda a 
riqueza que você produziu no 
trabalho ao longo do dia, suas 
planilhas, relatórios e e-mails, 
não ficam "desligadas", mas 
disponíveis em servidores 
acessíveis por qualquer 
máquina, de qualquer lugar do 
mundo, basta que haja uma 
conexão à web disponível. 
Neste cenário, as empresas 
dispensam custos como 
manutenção de software na 
máquina do usuário, 
gerenciamento de banco de 

dados e backup. 0 exemplo 
mais famoso é o Gmail, do 
Google, em contraposição ao 
Outlook, da Microsoft. 
Enquanto para usar o Outlook é 
preciso instalar um software na 
máquina do usuário, pagar 
licença por isso e usar seus 
recursos localmente, ou seja, só 
no PC do trabalho, o Gmail 
funciona de forma diferente. 
Além de gratuito, não é 
necessária instalação. A partir 
de qualquer computador é 
possível acessar mensagens 
trocadas no webmail ontem, um 
ano ou cinco anos atrás. 
0 especialista em internet, 
Alexandre Fujita, autor do blog 
TechBits, usa computação em 
nuvem para e-mail, planilhas de 
texto ou cálculo, há quatro 
anos. "No trabalho ou em 
projetos pessoais, só uso a 
aplicação em nuvem Google 
Does. Em vez de escrever um 



texto no Word, que ficará preso 
em minha máquina, prefiro 
escrevê-lo no Docs e salvá-lo 
na nuvem", conta. Com esse 
hábito, Fujita consegue acessar 
seus documentos de qualquer 
lugar. "Há um ano, em um 
assalto, tive meu laptop 
roubado. Como uso aplicações 
em nuvem, não perdi nenhum 
arquivo. Minhas planilhas, 
relatórios e fotos estavam todas 
hospedadas em algum serviço 
web", lembra. 
Outra vantagem desse modelo é 
permitir a colaboração entre 

funcionários. Durante 
consultoria à empresa de 
importação e exportação de 
peças para motos Europeças, o 
consultor Barbosa publicou uma 
planilha no Google Docs onde 
qualquer funcionário poderia 
escrever as sugestões de 
melhoria que indicava para sua 
área. Do mesmo modo, 
vendedores, gerentes e 
consultores escreviam em 
células de texto individuais o 
andamento de suas tarefas. 
"Numa planilha na nuvem, 
quando alguém acessa o 
documento, pode ver o 
conteúdo que todos produziram 
individualmente. É uma espécie 
de ambiente virtual 
colaborativo, em que eu 
acompanho o trabalho de todos 
mesmo que não esteja 
fisicamente ao seu lado", 
explica o consultor. O método 
permitiu mapear as deficiências 
administrativas da empresa e 
montar um plano de ação em 
duas semanas de consultoria. 
Todos esses casos ilustram a 
crescente adoção das suítes de 
produtividade e colaboração 
hospedadas na nuvem por 
pequenas ou grandes empresas. 
Oferecidos como serviço, esses 
aplicativos dão flexibilidade e 
agilidade às companhias. Elas 
podem aumentar ou diminuir os 
recursos da noite para o dia sem 
fazer novos investimentos em 
infraestrutura. "Empresas de 
todos os portes perceberam que 

o software como serviço é tão 
prático como ligar a 
eletricidade", afirma Barbosa. No 
caso de uma solução da IBM, por 
exemplo, paga-se desde 44 
dólares anuais por usuário pelo 
Lotus Live iNotes, que inclui 
ferramentas como correio 
eletrônico e calendário. Nesse 
modelo de cobrança, fazer a 
conta dos gastos é fácil. O custo 
varia conforme o número de 
usuários, em contratos que são, 
geralmente, anuais. Não é 
preciso mais se preocupar em 
comprar licenças, como o pacote 
Office, da Microsoft. 

Fácil como o Orkut 
A Renner, rede de 120 lojas 
espalhadas pelo Brasil, decidiu 
adotar o Google Apps em busca 
de flexibilidade. O pacote 
Google Sites para empresas, um 
dos serviços da suíte on-line, 
inclui Gmail (que pode ser 
customizado para aparecer 
como ©nomedasuaempresa. 
com), o Calendário, o Google 
Docs e o Google Video. De 
acordo com a Renner, a prova 
do sucesso do Google Sites 
aconteceu em agosto, quando 
300 funcionários colaboraram 
no site de uma convenção da 
empresa. Como a aplicação usa 
recursos similares aos que o 
Google disseminou em sua rede 
social, o Orkut, contribuir via 
Google Apps parece ao usuário 
comum tão simples quanto 
atualizar seu perfil no Orkut. 



No caso da Renner, o e-mail 
fica com visual customizado e 
os documentos do Office usados 
por parte de seus funcionários 
são compatíveis com o Docs, o 
que garante que não haverá 
problemas de compatibilidade 
seja para abrir um arquivo 
criado na ferramenta do Google 
ou outro criado na suíte da 
Microsoft, como Office. 
A maioria dos 3,5 mil 
funcionários da rede já usa o 
Apps. A migração da 
plataforma instalada em 
servidores da casa (Oracle 
Collaboration Suite) para o 
Apps, que começou em maio de 
2009, está sendo concluída 
agora. No modelo de software 
como serviço (SaaS), paga-se 

pelo Apps desde 74 dólares 
anuais por usuário. Segundo o 
Google, 2 milhões de empresas 
utilizam o Google Apps 
mundialmente. 
Se nas lojas Renner o conceito 
de cloud computing foi adotado. 
pela flexibilidade que ele 
oferece, no caso da Gafisa foi a 
pressa que levou a empresa a 
optar por uma solução na 
nuvem. A construtora aderiu ao 
pacote Postini Message Security, 
do Google, que inclui antivírus 
e antispam. Em dois dias, o 
serviço estava funcionando. Se 
tivessem de passar pelo 
processo burocrático de 
aquisição de equipamentos e 
homologação interna de 
software, a decisão poderia 

levar ao menos dez dias. A 
solução na nuvem custa por 
volta de 15 dólares anuais por 
usuário e pode ser integrada a 
qualquer sistema de e-mail. Por 
enquanto, a empresa não tem 
planos de adotar o Google Apps 
para textos. Na Gafisa, o Office 
está enraizado na cultura 
empresarial. 

Fazendo as contas 
Google e IBM já oferecem seus 
pacotes de produtividade e 
colaboração on-line - o Google 
Apps e o Lotus Live, 
respectivamente - no Brasil. A 
Microsoft se prepara para entrar 
na disputa e realiza testes com 
seu Business Productivity 
Online Suite (BPOS), que deve 



estrear aqui no segundo 
trimestre deste ano. Os preços 
são agressivos. O BPOS 
completo vai custar 10 dólares 
mensais por usuário e incluirá o 
correio eletrônico, uma 
plataforma para criação de uma 
intranet e uma solução de 
comunicação unificada. Quem 
preferir ficar apenas com o 
e-mail paga 5 dólares por 
usuário, por mês. 
Para as pequenas empresas, fica 
fácil enxergar vantagens na 
adesão ao BPOS. Mas nas 
grandes, é preciso analisar com 
cuidado, recomenda Barbosa. 
"Quando a empresa é média ou 
grande e já tem uma 
infraestrutura de TI, a conta 
precisa ser vista de perto", diz. 

Segundo o especialista, muitas 
companhias estão adotando 
modelos híbridos. "A matriz 
roda o sistema no servidor 
dentro de casa, para ter mais 
controle. Nas filiais, onde há 
poucos usuários, elas adotam o 
serviço na nuvem", exemplifica. 
Um dos cuidados para adotar 
ferramentas em nuvem e de 
colaboração nas empresas é, 
antes, vencer resistências 
culturais. Muitos usuários ainda 
acreditam que seus arquivos só 
estão realmente seguros e 
protegidos se salvos em seu 
computador pessoal. Áreas de TI 
também podem resistir ao uso 
de aplicações na nuvem, cuja 
segurança, 
monitoramento 

e backup ficam a cargo do dono 
do produto. A recomendação dos 
especialistas é que as companhias 
que adotem estas tecnologias pela 
primeira vez o façam aos poucos 
e se esforcem para explicar aos 
trabalhadores os benefícios da 
nuvem. 
"Aplicações on-line são, em geral, 
tão simples que não requerem 
treinamento técnico. 0 desafio do 
RH e dos gestores é expor a nova 
cultura de utilização de software e 
demonstrar os benefícios para o 
indivíduo, em termos de ganho de 
produtividade, e para a empresa, 
em termos de redução de custos", 
recomenda Barbosa. 

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Tecnologia: para gestão de pessoas, São Paulo, n. 3, p. 22-27, 2010.




