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Atenção dispersa, um risco e tanto
Sistemas sociais corporativos não devem esquecer a concentração

Empresas lucram com redes sociais próprias
Companhias criam sites corporativos de compartilhamento e conseguem aumentar produtividade em seus negócios

Carlos Alberto Teixeira*
cat@oglobo.com.br

Enviado especial

● ORLANDO. Na semana passada
em Orlando, nos EUA, aconteceu
o Lotusphere 2012, evento pro-
movido anualmente pela IBM há
19 anos, com os holofotes agora
voltados para o conceito de so-
cial business — a filosofia das
redes sociais aplicada aos ne-
gócios. Em seu estudo “It’s a
Social World” (“O mundo é so-
cial”), de dezembro de 2011, a
ComScore apurou que os sites
de redes sociais atingem 82% da
população mundial on-line, re-
presentando 1,2 bilhão de usuá-
rios. Em outubro de 2011, essas
redes se tornaram a mais po-
pular categoria de conteúdo em
termos de engajamento mundial,
sendo responsável por 19% de
todootempodespendidoon-line
— um salto e tanto comparando
com os 6% registrados em 2007.
Ou seja, um em cada cinco mi-
nutos plugados são passados em
sites de mídias sociais.

A IBM analisou o fenômeno e,
há cerca de um ano, se dispôs a
aplicar esse novo jeito de pensar
e viver on-line ao universo cor-
porativo. Ao adotar a definição
social business para designar a
iniciativa, a IBM surrupiou a ex-
pressão de seu criador, o indiano
Muhammad Yunus, Nobel da
Paz, que a cunhou num livro
escrito em 2009 para designar
negócios criados com uma meta
social, uma abordagem mais hu-
manista que a da Big Blue.

O primeiro item que a IBM
atacou foi a figura corporativa
quase monstruosa do e-mail, es-
tendendo em seguida a abor-
dagem à maioria dos processos
de negócios nas organizações.
Hoje, já se prevê que os serviços
de redes sociais substituirão o e-
mail em poucos anos.

Ambiente com visão
única de projetos

E a coisa não para aí. Em
novembro de 2011, saiu o quinto
estudo da McKinsey&Company
sobre o uso de redes sociais para
negócios. Foram entrevistados
maisde4.200executivosnomun-
do, e ficou claro que as empresas
estão aprimorando o domínio

sobre tecnologias sociais, usan-
do-as para melhorar operações e
ter novas oportunidades.

Quando adotadas em escala
por empresas funcionando em
rede e integradas aos processos
de trabalho dos funcionários, as
práticas de social business têm
melhorado seu desempenho fi-
nanceiro e aumentado sua fatia
de mercado, revela o estudo.

Com uma rede imensa de par-
ceiros e canais, a IBM construiu
uma série de peças que se en-
caixam na espinha dorsal de um
sistema interativo que se parece
muito com a linha de tempo de
um Facebook. O nome dessa
mágica é IBM Connections Next,
uma evolução do sistema de-
nominado IBM Lotus Connec-
tions, incorporando a roupagem

de mídias sociais e incluindo o
conceito de mobilidade.

Baseado no IBM SmartCloud
— gerenciador central de ser-
viços na nuvem —, o Connec-
tions Next provê uma suíte de
ferramentas colaborativas e de
inteligência corporativa, que
combina agendas, correio ele-
trônico, comunidades, blogs e
wikis em uma única interface.

Mas um dos pulos do gato da
IBM foi embutir nesse sistema
algo que chamou de sentiment
analysis tools, ou seja, ferra-
mentas de análise de sentimen-
to, não no sentido de emoções,
mas com a função de extrair
das interações entre usuários
informações preciosas cuida-
dosamente pinçadas, identifi-
cando tendências que podem
melhorar o modo de funcio-
namento de uma corporação.

— A página inicial do IBM
Connections representa um úni-
co local inteligente, oferecendo
uma visão de alto nível dos pro-
jetos colaborativos em andamen-
to sendo tocados pelos funcio-
nários de uma organização —
disse Jeff Schick, vice-presidente
de Software Social da IBM.

Com a cultura das redes so-
ciais, a IBM apara as arestas,
entregando aos usuários um am-
biente interativo bem azeitado,
menos caótico que o das redes
sociais públicas. Assim, os pro-
cessos no trabalho tendem a fluir
mais suavemente nas empresas.

— A filosofia do social business
é calcada nos chamados “três
Cs”: comunidade, conteúdo e co-
laboração. E é justamente isso
que leva ao sucesso que essa
abordagem está tendo nas em-
presas que foram as pioneiras ao
comprarem a ideia — explica

Divulgação

PALESTRA DA IBM no Lotusphere, em Orlando: nova postura é necessária no ambiente de trabalho para colaborar como nas redes sociais

Michael Fauscette, vice-presiden-
te de soluções de software do
grupo IDC Research.

No Brasil, grandes empresas
como Banco do Brasil e Petro-
bras já estão enfronhadas no
conceito de social business, com
redes próprias já funcionando ou
em fase de implementação.

— O Brasil já é forte em social
business e tem grande potencial
de crescimento nesse filão —
afirma Mario Costa, gerente para
soluções de colaboração e social
businessda IBMBrasil.— Umdos
exemplos disso é que o tema da
edição 2012 do CIAB Febraban
(Congresso e Exposição de Tec-
nologia da Informação das Ins-
tituições Financeiras) será “A So-
ciedade Conectada”.

Costa revela que clientes de
menor porte no Brasil também
estão aderindo. É o caso do Ins-
tituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT),
que está montando um projeto
de redes sociais para melhorar a
comunicação dos Arranjos Pro-
dutivos Locais (APL), de modo a
atacar problemas como a for-
mação de cooperativas e a pre-
servação ambiental.

— Outro exemplo é o RioCard,
vale-transporte da Fetranspor,
que também já tem um projeto
em social business — conta Cos-
ta. — O projeto visa a montar
uma rede social específica para
os usuários de transporte ur-
bano no Rio. É dividido em qua-
tro fases de seis meses cada e, no
escopo mais amplo, também da-
rá suporte à Copa de 2014 e às
Olimpíadas de 2016.

O executivo cita também um
projeto em andamento na Polícia
Militar de São Paulo, que está
montando uma rede social in-
terna alimentada por computa-
dores de bordo baseados em
Android em todas as viaturas.

Por outro lado, o estudo da
McKinsey pondera que, na ado-
ção de redes sociais corpora-
tivas, apenas algumas das em-
presas adotantes aprenderam
bem como implementar essas
novas tecnologias de maneira
estruturada. Só o tempo dirá se o
social business irá de fato se man-
ter firme a longo prazo. ■

(*) O repórter viajou a convite da IBM

● Se antes numa organização um fun-
cionário ou um executivo guardar in-
formação para si muitas vezes re-
presentava possuir mais poder, a coi-
sa fica bem diferente num ambiente de
social business.

— Está havendo uma mudança cul-
tural nas corporações que adotaram o social
business em sua rotina diária — afirma Douglas
Heintzman, diretor de estratégia do grupo Lotus
de software da IBM. — A nova maneira com que
são apresentadas as informações gerenciais e a
transparência na trocas interpessoais vêm al-
terando o foco de poder nas organizações. Hoje
tem mais poder quem constrói uma reputação
de semeador e de divulgador de ideias nos
processos de negócio. Com isso, quem insistir

em reter informações estará cada vez
mais se anulando na nova perspectiva.

Outro ponto sensível nas organizações
é fazer com que usuários corporativos
assumam a mesma atitude mental dis-
persa de quem passa o tempo em um site
convencional de redes sociais. Isso pode

ser perigoso. Afinal, como bem sabe qualquer
um que transite por essas mídias, o ambiente
proporciona muitas distrações. No entanto, os
estrategistas e analistas da IBM não nasceram
ontem e têm plena consciência do risco:

— O IBM Connections Next possui o modo
invisível, em que o usuário deixa de receber
notificações, permitindo que se foque por um
tempo em algo que exija concentração total —
disse Mario Costa, da IBM Brasil. (C.A.T.)

Ação contra Megaupload
afeta não só piratas
Apreensão de dados pelo FBI impede clientes de
acessarem arquivos pessoais armazenados no site

Da Bloomberg News

● SYDNEY, Austrália. A operação
para prender o fundador do
site de download de filmes e
serviço de compartilhamento
de arquivos Megaupload dei-
xou usuários do serviço em
todo o mundo no limbo, in-
clusive aqueles que usavam o
site para trocas legais de ar-
quivos, informou ontem o jor-
nal “Sydney Morning Herald”.
Com o site fechado, esses
clientes ficaram sem poder
acessar seus dados, gerando
um alerta sobre os riscos de
confiar no chamado armaze-
namento nas nuvens.

Kim Dotcom, preso na sexta-
feira em sua luxuosa mansão
em Auckland, na Nova Zelân-
dia, era o “cérebro” por trás do
Megaupload e execrado como
um dos maiores piratas de fil-
mes e seriados de TV. No en-
tanto, além de armazenar con-
teúdo ilegal, o Megaupload era
usado legalmente por cente-
nas de milhares — possivel-
mente milhões — de pessoas
em todo o mundo.

Agora, o endereço do site
exibe um aviso do FBI, a polícia
federal americana, informan-
do que o conteúdo do site foi
apreendido “por ordem da
Corte Distrital dos EUA”, sem
indicar quando, ou mesmo se,
os usuários poderão acessar

seus arquivos novamente.
Steve Su, professor univer-

sitário da cidade de Perth, na
Austrália, foi surpreendido
pelo fechamento do site. Ele
perdeu os arquivos que havia
enviado para o Megaupload
para compartilhar com seus
alunos. Segundo ele, o FBI de-
veria ter separado o conteúdo
legal do ilegal.

— É como confiscar o celular
de todo mundo porque os ter-
roristas o utilizam — disse ele.

Para analista, operação põe
em dúvida eficácia da nuvem

O analista Mark Pesce, por
sua vez, avalia que o incidente
provocou uma sombra com res-
peito à tecnologia de armaze-
namento de dados em nuvem.

— Todo mundo que usa ser-
viços baseados em nuvem para
fazer backup está se pergun-
tando agora o quão seguro eles
são — disse Pesce. — As pes-
soas que têm arquivos legítimos
no Megaupload não conseguem
acessar esses dados e estão ir-
ritadas. O caso fez o serviço de
armazenagem de arquivos em
nuvem parecer menos legítimo.

O Megaupload é apenas um
entre vários serviços popula-
res conhecidos como “cyber-
lockers” (arquivos cibernéti-
cos), que permitem fazer
upload de arquivos e acessá-
los em qualquer lugar. ■
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de tecnologia e de mídia
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MOBILIDADE 1: Sony

Ericsson surpreende com

prejuízo no fim de 2011

MOBILIDADE 2: Plano de

recuperação da RIM pode

passar por licenciamento

de software
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




