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Resumo 

Esta dissertação apresenta o projecto de investigação que se foca na aplicação e avaliação de 

uma implementação de um sistema wiki num contexto real de uma organização. Tencionou-se 

descobrir se o modelo Wikipedia aplicado ao contexto empresarial era útil e funcional na 

gestão de conhecimento, sendo que se assumiu a mudança para o conseguir. 

São analisados os conceitos de Organização Aprendente e Enterprise 2.0, na sua essência 

teórica e realização prática. Assim, são apresentadas metodologias associadas a esses temas 

que facilitem a transformação real de uma organização, para que esta esteja adequada para a 

utilização deste tipo de sistema, assumindo uma perspectiva interpretativista e construtivista. 

A validação dos resultados é realizada através da metodologia Action Research. A utilização 

desta metodologia permitiu obter resultados no âmbito real da empresa Safira para o projecto 

Safirapedia, validando, também, as conclusões académicas. Narrando as diversas acções que 

foram tomadas no sentido da aprendizagem e, consequentemente, da mudança 

organizacional e reflectindo na forma como estas acções encaram os desafios existentes, por 

vezes com apoio de padrões de utilização, tenciona-se que estas conclusões apoiem outros 

projectos Enterprise 2.0 semelhantes. 

Desta forma, é demonstrado que a implementação de aplicações wiki neste contexto é útil 

mas implica mudanças ao nível do ambiente empresarial, dos processos organizacionais e da 

liderança envolvente.  

 

Palavras-Chave: wiki, Wikipedia, conhecimento, mudança organizacional, aprendizagem 

organizacional. 
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Abstract 

This dissertation presents itself as an investigation focused on the application and evaluation 

of the use of a wiki system on a real enterprise. We intend to discover if a wiki using a 

Wikipedia model, in an organizational context, is useful and functional for knowledge 

management, assuming a possible need for change to achieve this. 

The concepts of Learning Organization and Enterprise 2.0 are analyzed in their theoretical and 

practical application. Hence, we present methodologies associated with these subjects that 

may facilitate a real organizational change, so the organization is properly suited to use this 

type of system. 

Our results are validated by the use of Action Research as an investigation methodology. This 

allowed us to obtain practical results in the company Safira with its project Safirapedia and, at 

the same time, validate the academic findings. It’s used a narrative approach detailing actions 

that were took in order to increase organizational learning, and consequently organizational 

change, and reflecting on the challenges that were faced, validating our conclusions that may 

help other similar Entreprise 2.0 project implementations. 

In the end, it’s is shown that a wiki using a Wikipedia model is useful for the organizational 

context, but it implies certain conditions at the cultural level, process level and leadership 

level, that may require change for the company that wants to meet them. 

Keywords: wiki, Wikipedia, knowledge, organizational change, organizational learning. 
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1. Introdução 

A realidade do mercado profissional está em constante mudança e a capacidade de 

acompanhar essa mudança é uma mais-valia para as organizações que o conseguem fazer. 

Para conseguir acompanhar essa mudança, as empresas necessitam de se adaptar 

permanentemente à realidade envolvente para que consigam intervir nela e influenciá-la, 

provocando, assim, novas mudanças que obrigam a novas adaptações. Fazer face a este ciclo 

evolutivo não é um processo simples. 

 Os gestores têm vindo a ter consciência da importância da gestão do conhecimento dentro 

das organizações como factor de desenvolvimento e têm vindo a investir cada vez mais nessa 

área. Daí que, também as teorias e as práticas da gestão do conhecimento estejam em 

evolução permanente para fazer face às necessidades das organizações. Este ciclo de evolução 

tem sido fértil no desenvolvimento de inúmeras teorias e ferramentas, alternativas ou 

complementares à gestão de conhecimento nas organizações. Torna-se, por isso, importante 

que se analise e avalie quais as estratégias que melhor se adequam a cada caso e as 

metodologias mais eficazes para tirar o maior valor dessa área. 

A dinâmica deste processo implica que as empresas estejam num processo permanente de 

aprendizagem para poderem sobreviver e adaptar ao ambiente (Senge, 1990). Esta é a base do 

conceito de Organização Aprendente. 

Uma Organização Aprendente tem necessariamente de ter uma cultura de colaboração, 

interacção e partilha muito presente a todos os níveis, dado que precisa de se focar na 

integração dos seus componentes para retirar aprendizagens e criar valor. 

Por outro lado, o aumento significativo de utilização do tipo de aplicações web based 

intituladas aplicações Web 2.0. vem alterar a forma como os utilizadores podem colaborar e 

participar no acesso e criação da informação, através de um modelo read/write distribuído 

(O'Reilly, 2005). A maioria destas aplicações tem sido desenvolvida com foco no domínio 

público e utilização pessoal e não no contexto empresarial e profissional. 

Com o aparecimento do conceito Enterprise 2.0, passaram então a ser analisados e definidos 

os requisitos necessários e mais eficazes para integrar de forma produtiva nas organizações as 

aplicações Web 2.0.  

Este tipo de aplicações, embora se alimentem da participação dos utilizadores essa 

participação é voluntária e não impõe nenhuma forma estática de se interagir com o sistema. 

Este é um processo novo nas empresas e vem confrontar a realidade, por vezes mecânica, das 

organizações. É preciso provocar mudança nas políticas e processos empresariais existentes e 

alterações, por vezes profundas, nas formas de funcionamento para que se consiga integrar 

estas aplicações de forma eficaz para que tragam valor à empresa.  

Com uma aplicação wiki a organização consegue acelerar alguns processos de aprendizagem. 

Um wiki incentiva a colaboração das pessoas e a partilha de informação criando 

conhecimento. No entanto, a metodologia de implementação de um sistema deste tipo deve 
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ter em conta não só a parte técnica do sistema, mas também a parte social da realidade. Isto 

significa que deve haver uma análise cuidada ao comportamento dos colaboradores, 

utilizadores e potenciais utilizadores face ao sistema e às alterações que o sistema provoca, de 

forma a optimizar a implementação e atingir os objectivos previstos com a sua 

implementação. 

Esta investigação pretende, usando uma abordagem de Action Research, evidenciar qual a 

estratégia seguida, os métodos utilizados e as acções realizadas na implementação de um wiki 

num contexto empresarial. Através de uma experiência real, na empresa Safira, pretende-se 

analisar o planeamento e cultivo de uma mudança organizacional com o intuito de apoiar a 

evolução da empresa numa Enterprise 2.0, induzindo padrões de comportamento aplicáveis a 

outras empresas que tenham o mesmo objectivo. 

O sistema utilizado foi um wiki que segue o modelo da Wikipedia, criando uma enciclopédia na 

intranet da empresa onde são especificados os conceitos, processos e outras informações 

sobre a Safira. O objectivo será o de avaliar este modelo wiki no domínio organizacional, 

analisando simultaneamente a evolução dessa mudança numa óptica de Organização 

Aprendente. A investigação baseia-se num projecto de onde se pretendem obter resultados 

concretos, portanto, é necessário que o investigador actue no sentido de obter esses 

resultados ao mesmo tempo que investiga as condições da sua aplicação. 

 A necessidade de atingir objectivos práticos, implicou uma análise detalhada de conceitos e 

metodologias de vários autores, de forma a seleccionar as que tivessem simultaneamente 

valor científico e aplicação prática, adaptando-as à situação em análise. O investigador não 

pode seguir uma agenda de investigação pura e deve actuar num contexto de alinhamento 

com os interesses da empresa. 

A investigação é, assim, baseada nos estudos de Ikujiro Nonaka sobre a criação de 

conhecimento, na framework de Edgar Schein para aferir a cultura da empresa, no modelo 

ADKAR para parametrizar a mudança e por fim nos estudos sobre Organizações Aprendentes 

de Peter Senge. Ao mesmo tempo são analisados conceitos mais orientados aos Sistemas de 

Informação, como Social Computing e Enterprise 2.0, que em vários pontos se cruzam com os 

estudos referidos. 

Desta forma, apresenta-se a dissertação com o seguinte encadeamento: 

1. Metodologia – De que forma a metodologia Action Research se aplica a esta 

investigação, nomeadamente a orientar e validar as suas conclusões. 

2. Estado da Arte – São detalhadas teorias sobre Conhecimento Organizacional, Mudança 

Organizacional e Social Computing. Só com esta base é possível estabelecer uma 

relação entre a implementação técnica e a mudança organizacional, e os respectivos 

pontos de interacção. Nesta secção são detalhadas as metodologias utilizadas depois 

na validação da prática. 

3. Investigação, Intervenção e Resultados – Nesta secção, é descrita a problemática, a 

direcção e o objectivo a atingir com o projecto no contexto da empresa Safira. São, 

também, detalhadas as acções realizadas e que se revelaram importantes para a 
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implementação e os resultados obtidos, quer na concretização da Safirapedia, quer no 

desenvolvimento da investigação 

4. Conclusão – As conclusões que o investigador chegou: na avaliação do modelo 

Wikipedia para uma wiki num domínio empresarial e, também, na análise do processo 

de mudança para Entreprise 2.0 em comparação com a evolução de uma organização 

tradicional para uma Organização Aprendente.  



4 
 

2. Metodologia: Action Research 

Neste trabalho adoptámos a metodologia Action Research que, tal como o nome indica, se 

baseia num processo de pesquisa-acção-pesquisa, uma abordagem qualitativa sendo o 

investigador parte integrante do processo e interagindo directamente nele. 

O foco desta investigação assenta nos aspectos sociais, pelo que necessita de uma 

metodologia que acompanhe e se vá adequando aos processos de mudança que vão surgindo. 

Daí que se tenha optado pela Action Research, permitindo que o investigador se envolva no 

sistema e o vá aperfeiçoando, do mesmo modo que o vá investigando, podendo ser sensível ao 

“drift”. De facto, no limite, as infra-estruturas tendem a sofrer um “drift” (Ciborra & Andreu, 

2001), na medida em que são criadas através do planeamento, mas também por algum 

improviso (Orlikowski, 1996) alinhado com os objectivos que vão emergindo. 

A filosofia que suporta este tipo de investigações mistura as correntes filosóficas 

interpretativista, construtivista e crítica que defendem que os humanos geram conhecimento 

através das suas experiências e aprendem com base nessas, em especial no quadro da 

interacção e construção social do entendimento da realidade, e, por outro lado, estão 

condicionados pelo âmbito social, económico ou político onde se encontram. Ao contrário do 

pensamento positivista, estas filosofias não assumem uma realidade objectiva e quantificável, 

mas sim que a produção de novo conhecimento científico se pode, e em muitas situações 

deve, basear numa observação activa do investigador através de métodos de recolha e análise 

de dados (Myers M. D., 1997). 

As características que distinguem a metodologia de Action Research no campo de Sistemas de 

Informação são (Baskerville, 1999): 

 Foco na compreensão imediata de uma determinada situação social, com ênfase no 

sistema social afectado pelos SI; 

 O investigador interage com objecto de estudo; 

 Existe colaboração entre o investigador e os outros actores; 

 Potencia as capacidades dos intervenientes nas áreas investigadas; 

 Assiste na resolução prática de problemas e aumenta o conhecimento científico; 

 Permite interpretações subjectivas sobre as observações; 

 E tem uma aplicação principal em processos de mudança de sistemas sociais. 

A aplicação desta metodologia pressupõe um desejo e uma vontade de mudança na 

organização. Entra-se, portanto, num domínio onde se cruza um cliente que exprime o seu 

desejo de mudança de um determinado sistema, e um investigador que pretende com ele 

desenvolver essa mudança. As expectativas de ambos não se devem diferenciar de forma 

óbvia, devendo as duas partes negociar previamente (e permanentemente) os seus objectivos, 

de forma a evitar situações de tensão que possam comprometer a validade da investigação 

(Baskerville, 1999).   

A colaboração e interacção que se desenha entre o investigador e os participantes torna-os co-

investigadores. Isto porque as várias opiniões e perspectivas dos diferentes participantes são 
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válidas como dados para possível análise e interpretação, muitas vezes feitas no seio do 

próprio grupo de estudo (Myers M. D., 1997). 

 A intervenção do investigador no contexto a ser estudado levanta por sua vez questões de 

ética e validade. A participação pode levar a observações subjectivas e a forma como se 

partilha estas observações deve ser cuidada. É importante que o investigador consiga suportar 

as suas conclusões com base em instrumentos de investigação; e dada a natureza holística 

desta metodologia podem ser usados vários métodos, como por exemplo um diário da 

investigação, casos de estudo, entrevistas, questionários ou sondagens (O’Brien, 1998). 

 

 

Figura 1 Ciclo de Action Research 

A aplicação da Action Research faz-se em ciclos de acção, e como se pode verificar na Figura 1 

trata-se de um processo com várias fases (Lawler, 2008):  

 A primeira fase – planeamento - onde o contexto é analisado e a é escolhida uma 

acção a tomar;  

 A segunda fase – implementação - onde o investigador leva a cabo a acção que 

planeou; 

 A terceira fase - recolha de dados - onde através de várias ferramentas se recolhem 

dados sobre o impacto da acção; 

 A quarta fase - análise dos dados - onde o investigador reflecte sobre os impactos 

resultantes da sua acção e, dependendo destes, recomeça o ciclo introduzindo as 

novas aprendizagens no plano inicial de acção ou utiliza as suas descobertas para dar 

início a novos ciclos. 

Por um lado, estas fases estão em constante desenvolvimento e mutação, e por outro, existe 

em todas uma consciência do contexto presente, da experiência passada e de acção futura. 

Embora a aprendizagem seja aceite como sendo parte do final do ciclo, verifica-se que é um 

processo constantemente presente em todo o ciclo.  

Podemos tirar 3 conclusões deste processo: a organização ganha conhecimento com a 

investigação; nas situações de insucesso existem mais dados para planear uma próxima 
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intervenção; e, por fim, cria-se novo conhecimento que a comunidade científica pode utilizar 

em futuras investigações (Baskerville, 1999). 

Nesta investigação pretende-se verificar se um determinado modelo de comportamento social 

aplicado ao público em geral, se adequa a um domínio privado mais específico. Ao instalar um 

sistema numa organização onde os colaboradores possam partilhar as suas definições de 

conceitos, processos, práticas e conhecimento técnico ou administrativo de forma 

colaborativa, pretende-se verificar se, no espaço de 1 ano, ocorrem as mudanças necessárias 

no comportamento dos colaboradores e da organização em geral de forma a criar-se uma 

dinâmica capaz de gerar conteúdos relevantes. 

Deste enunciado resultam questões de âmbito social que se realizam nas interacções entre os 

participantes e o sistema, e entre os participantes e as suas comunidades. Estas questões e as 

soluções que foram escolhidas são analisadas e é efectuada uma reflexão sobre a solução com 

foco nos desafios e padrões que se encontrem. 

O investigador, actuando como um estratega e participante activo na implementação das 

acções a tomar, terá a função de semear e incentivar a mudança. Esta função deve ter em 

consideração duas perspectivas inter-relacionadas: uma analítica na qual as características são 

a observação e análise do contexto para estudo científico; outra participativa que se define 

pela necessidade de actuação no contexto para obtenção de resultados nesse contexto.  

Tanto na vertente participativa como na analítica existe colaboração e comunicação entre o 

investigador e a comunidade de participantes. Os problemas são expostos e as soluções são 

desenvolvidas colectivamente, tanto em situações formais como informais.  

Tendo em conta as suas características, a metodologia de Action Research parece a que 

melhor se adequa a esta investigação. No entanto, a forma como é aplicada a metodologia e 

expostos os seus resultados têm de se adequar à validação da investigação. 

Desta forma, a validação é proporcionada pela acção e respectiva reflexão descritas através de 

narrativa, que é uma forma de traduzir o conhecimento adquirido durante a investigação sem 

descurar as complexidades, ambiguidades e dinamismo das acções que o despoletou 

(Figueiredo, 2010). À medida que o investigador vai implementando o projecto, realiza-se de 

quais as acções que estão a surtir efeito e se esses efeitos estão alinhados com o que se 

pretende da investigação e dos objectivos do projecto. Este alinhamento é ajustado 

constantemente ao longo do projecto, sendo que ao influenciar o contexto através das acções 

também se está a mudá-lo.  

Na secção Investigação deste documento detalha-se o contexto real da investigação e quais as 

acções que foram adoptadas para atingir os resultados pretendidos. As acções existem de 

forma paralela ou entrelaçada entre si e serão definidas no seguinte modelo: 

 Acção – Descrição da realização prática da acção; 

 Desafios – Descrição da reflexão sobre desafios de mudança que existem. 

 Padrões – Descrição de comportamentos que auxiliem a mudança. 
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Este modelo permitirá que se detalhem todas as acções tomadas e as reflexões efectuadas 

sobre as mesmas.   



8 
 

3. Estado da Arte 

 

3.1. Comportamento Organizacional 

O estudo do comportamento organizacional foca-se na forma como os indivíduos ou grupos de 

indivíduos agem dentro das organizações. É uma disciplina que se rege pela investigação 

sistemática dos hábitos comportamentais dos colaboradores. 

As organizações são tipicamente constituídas por um grupo de pessoas que se unem para um 

objectivo comum, portanto, uma organização é vista como uma unidade. Mas também é 

verdade que essa unidade é constituída por grupos mais pequenos, e por sua vez, cada um 

desses grupos é constituído por indivíduos capazes de agir independentemente. 

No entanto, não se pode reduzir uma organização apenas à soma das suas parcelas porque, 

nesse caso, se perde a sinergia resultante da intersecção entre as mesmas. As relações que 

existem entre os indivíduos, entre os grupos de indivíduos e entre organizações com o 

ambiente exterior, também têm de ser equacionadas quando se analisa uma determinada 

organização (Zamaros, 2008). 

Existe portanto uma perspectiva holística da organização enquanto entidade, que embora seja 

uma soma de todos os seus componentes, é mais que isso, é também a forma como os seus 

actores interagem entre si, com as actividades e com as ferramentas. Referimo-nos à 

integração de um todo organizacional (Tribolet, 2005). 

É necessária uma abordagem na perspectiva de sistemas complexos para uma compreensão 

de todas as influências nos comportamentos individuais e colectivos existentes numa 

organização. O enfoque é dado na interacção entre os vários elementos e o que daí emerge, 

ao invés dos elementos em si e as suas capacidades individuais. 

O estudo desta área é baseado em outras disciplinas de carácter social, dado que assume uma 

abrangência a 3 níveis: o indivíduo, o grupo e a organização. Algumas das disciplinas onde a 

relação é visível são: a Psicologia; a Sociologia; a Psicologia Social; a Antropologia; e as Ciências 

Políticas.  

 

3.1.1. Conhecimento Organizacional 

O conhecimento é um conceito utilizado em diversas áreas, com significados diferentes. 

Embora seja na área da filosofia que mais se desenvolveu este conceito, verifica-se pouca 

utilidade prática na sua definição para o contexto organizacional. 

Para trazer a utilidade prática necessária, muitos autores procuram definir o Conhecimento em 

contraponto aos conceitos de Dados e Informação. Por exemplo, (Hashimoto, 2009) define: 
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Dados – é qualquer indício ou registo que permita identificar alguma característica de uma 

entidade ou evento. Não tem obrigatoriamente de derivar da intenção de registar algo e não 

precisa de ser um registo físico. 

Informação - Para uma pessoa, um conjunto de dados representa uma Informação quando 

consegue perceber as relações entre os elementos do conjunto, que lhe definem um contexto, 

e suas relações com outros dados que já lhe são familiares. Informação é uma visão sobre um 

conjunto de dados. 

Conhecimento – É a capacidade de estabelecer relações dentro de um conjunto de dados e 

informações com outros conjuntos de dados e informações já existentes em sua memória, 

para estabelecer seu significado. Conhecimento é a capacidade de tirar novas conclusões, fazer 

novas inferências, agregar novas informações, reformular significados, realizar comparações, 

categorizações, classificações, associações, etc. É a capacidade de associar informação a um 

propósito ou utilidade. 

No entanto, estas definições parecem sempre um tanto rebuscadas e acabam por confundir o 

produto (conhecimento) com a capacidade de chegar a uma conclusão. Por exemplo “a 

capacidade de tirar novas conclusões”, confunde pensamento e conhecimento. 

Outros autores preferem não definir conhecimento ou dizem mesmo que é impossível definir 

o conceito. Apenas se pode saber que uma determinada pessoa tem conhecimento quando 

esta o manifesta numa acção bem-sucedida. Pode acontecer com o conhecimento o mesmo 

que acontece com tempo, como disse Santo Agostinho “Se ninguém me perguntar, eu sei o 

que é o tempo. Mas se alguém me pergunta o que é, eu não sei o que dizer.”. 

Neste texto não se pretende definir conhecimento e assume-se que quem escreve e quem lê 

sabe o que é. A abordagem desta investigação visa focar-se apenas na sua classificação, 

entendendo que o conhecimento pode ser dividido em duas dimensões: explícito ou tácito.  

O conhecimento explícito é aquele que pode ser expresso através de palavras, fórmulas 

científicas ou manuais. É o tipo de conhecimento que pode ser sistematicamente e 

formalmente transmitido entre indivíduos. 

Conhecimento tácito, por outro lado, é pessoal e difícil de formalizar ou exprimir. Inclui as 

capacidades técnicas individuais, ou “know-how”, assim como as capacidades cognitivas como 

as crenças e valores, que moldam a forma como percepcionamos o mundo e as opiniões 

subjectivas, intuições ou palpites. 

3.1.1.1. Ba 

Segundo a teoria do existencialismo oriental, e de acordo com o filósofo japonês Kitaro 

Nishida, Ba é um contexto que abriga significado. Assim, o Ba pode ser considerado como um 

espaço compartilhado que serve como base para criação de conhecimento 

De acordo com (Nonaka & Konno, 1998), Ba pode ser pensado como um espaço compartilhado 

para relações emergentes. Este espaço pode ser físico (ex. escritórios, espaços comerciais 

dispersos), virtual (por ex., e-mail, teleconferência), mental (por exemplo, experiências 

compartilhadas, ideias, ideais) ou qualquer combinação deles. Ba fornece uma plataforma para 
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o avanço individual e colectivo de conhecimento, bem como para a melhoria da colaboração, 

do respeito e do sentimento colectivo da organização, o “care” de que fala (Krogh, Ichijo, & 

Nonaka, 2000). 

O Ba existe a vários níveis que se podem interligar entre si, criando um Ba maior. Um indivíduo 

entra no Ba da equipa quando é aceite pelo colectivo, um due process (Hewitt, 1986). Da 

mesma forma que o Ba da organização é o domínio onde uma equipa age, e o mercado é o Ba 

das organizações. Participar num Ba significa transcender a própria individualidade e fronteiras 

para uma consciência mais abrangente. 

A existência de Ba implica que haja consciência de conhecimento. O conhecimento inerente ao 

Ba é depois adquirido por cada indivíduo através das suas reflexões e experiências próprias. Se 

retirar o conhecimento do Ba, este passa a ser informação tangível na forma de quantitativa. O 

conhecimento é intangível nessa forma (Nonaka & Konno, 1998). 

3.1.1.2. Modelo SECI 

O professor Ikuri Nonaka, que depois de criar o modelo de SECI em (Nonaka & Takeuchi, 1995), 

adaptou-o posteriormente ao conceito de Ba. 

Este modelo baseia-se na assumpção de que a criação de conhecimento deriva de um processo 

espiral de interacções entre o conhecimento explícito e tácito. É através de conversões entre 

estes dois tipos de conhecimento que se produz novo conhecimento. Cada Ba apoia um 

processo de conversão particular e assim, o contexto de cada Ba acelera o processo de criação 

de conhecimento (Nonaka & Konno, 1998).  

Na Figura 2 retirada de (Nonaka & Konno, 1998), estão visíveis os quatro tipos de conversão de 

conhecimentos: a Socialização, a Exteriorização, a Combinação e a Internalização, que podem 

ser aplicados ao nível do indivíduo, do grupo e da organização. 

 

Figura 2 Espiral do Conhecimento 

A Socialização refere-se à conversão de conhecimento tácito através da interacção entre os 

indivíduos. O conhecimento tácito é gerado na participação de actividades em conjunto - 
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apenas por estar juntos ou viver no mesmo ambiente – e não através de instruções escritas ou 

verbais. Na prática, a socialização envolve a captura de conhecimento através da proximidade 

física ou, hoje em dia, virtual. O processo de aquisição de conhecimento é em grande parte 

suportado por meio da interacção directa entre as pessoas 

A Exteriorização requer a expressão do conhecimento tácito e sua conversão em formas 

compreensíveis que possam ser decifráveis por outros. Durante a fase de exteriorização do 

processo de criação do conhecimento, o indivíduo compromete-se ao grupo e, assim, torna-se 

um com o grupo. O indivíduo torna-se parte de algo maior, um Ba realizado pelo grupo. 

A Combinação é representada pela interacção dos grupos que compõem o todo mais 

abrangente. Aqui, a combinação de conhecimento explícito, novas informações e 

conhecimentos já existentes geram e sistematizam o conhecimento explícito da organização. A 

captura, disseminação e processamento de conhecimento formam um processo onde o 

conhecimento gerado transcende o grupo para se concretizar no Ba da organização. 

Por fim, a Internalização refere-se à conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito da organização e da pessoa. Isso obriga o indivíduo a identificar o conhecimento 

relevante para si mesmo dentro do conhecimento organizacional. Aprender fazendo, treino e 

exercícios permitem ao indivíduo o acesso ao reino do conhecimento do grupo e toda a 

organização. Seja num contexto real onde o conhecimento está inerente a uma acção a 

realizar ou num contexto virtual de uma simulação ou treino, o novo conhecimento é 

assimilado pelo indivíduo no Ba do exercício.  

 

3.1.1.3. Trabalhador de Conhecimento 

A classe laboral nos países desenvolvidos tem vindo a sofrer mutações ao longo destes últimos 

dois séculos. A agricultura começou por ser o sector que mais trabalho consumia, mas com a 

industrialização o operário passou a ser a profissão mais comum. Mais tarde o operário foi 

substituído pelo “trabalhador de colarinho” sindicalizado, que detinha benefícios e ordenados 

mais compensatórios através da sua posição no mundo corporativo. 

A evolução tecnológica obrigou a que os trabalhadores tivessem não só de dispor de 

capacidades no trabalho manual como também de conhecimentos técnicos. O knowledge 

worker, termo originado por (Drucker, 1959), vem responder a essas necessidades.  

Este tipo de trabalhador é valorizado na forma como consegue interpretar informação através 

de análise, desenho ou desenvolvimento. Adquiriu o seu estatuto profissional e/ou social 

através de algum tipo de treino formal ou aprendizagem, e uma das suas características é a 

necessidade de aprendizagem contínua. 

Com este tipo de trabalhadores a gestão do conhecimento passa a focar-se em dois vectores: 

primeiro, uma grande importância nas redes sociais, tecnologias de pesquisa como formas 

eficientes de localizar pessoal especializado; em segundo, uma especial atenção na 

contextualização do conteúdo e a noção de conhecimento de grupo (Prusak & Weiss, 2007). 

Os seis factores que definem a produtividade de um knowledge worker são (Drucker, 1999): 
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1. A questão “Qual é a tarefa?” é imposta pela produtividade. Ao contrário do trabalho 

manual, que impõe a questão “Como é que se faz?” assumindo que a tarefa a realizar 

vai ser sempre a mesma. 

2. Os Knowledge workers têm tendência a gerir o seu próprio trabalho. Devem assim ter 

autonomia para que a responsabilidade da sua produção recaia sobre eles mesmos. 

3. A capacidade de inovação deve fazer parte do trabalho, tarefas e responsabilidades. 

4. A aprendizagem é constante por parte do knowledge worker, no entanto, o ensino ou 

partilha do conhecimento também o é. 

5. A quantidade não é a prioridade da produtividade do knowledge worker. A qualidade é 

tão prioritária ou mais. 

6. Um knowledge worker deve escolher trabalhar na organização acima de qualquer 

outra oportunidade. Requer ser visto enquanto um “activo” em vez de ser visto como 

um “custo”. 

 

3.1.2. Cultura Organizacional 

Pode-se dizer que a cultura está para uma organização como a personalidade está para uma 

pessoa. Como os nossos actos são guiados, potenciados e limitados pela nossa personalidade, 

também o comportamento de uma organização é guiado, potenciado e limitado pela sua 

cultura (Schein, 2004). 

As normas, os processos e a missão de uma organização definem em parte a cultura, mas 

também são definidos por ela. 

Pode-se caracterizar a cultura através de factores como a estabilidade estrutural, a 

profundidade, a largura e a integração. A existência de uma determinada cultura implica que 

existe algum tipo de estabilidade no grupo e, que se manifeste uma noção de identidade que 

sobrevive mesmo quando alguns membros do grupo saiam. A estabilidade é uma das razões 

pelas quais a cultura é tão difícil de mudar, porque fornece previsibilidade e sentido. 

Por outro lado, a cultura é a parte mais profunda e inconsciente de um grupo, tornando-se 

menos tangível e visível que o resto. É a força que resulta nas acções práticas de um grupo ou 

indivíduo. A cultura é uma partilha de valores que um colectivo organizacional aceita como 

verdadeiros e que o definem, ou seja, as crenças que o indivíduo tem em conjunto com os seus 

pares. 

Em termos de largura, a cultura está presente em tudo o que acontece num grupo. Influencia 

todos os seus aspectos, desde os principais objectivos, aos ambientes e até às operações 

internas.  

Por fim, a integração é uma extensão da estabilidade, onde através de padrões se integra um 

elemento num colectivo maior que liga todos os elementos num nível mais profundo. A cultura 

implica uma sinergia que existe entre rituais, clima, valores e comportamentos debaixo de um 

todo, o que deriva de uma necessidade que existe para tornar o nosso ambiente tanto mais 

ordeiro quanto possível (Weick, 1995). 
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A framework de Edgar Schein divide a cultura organizacional em três níveis: 

 Assumptions – pressupostos básicos, as ideias e ideais que existem em cada indivíduo 

da organização de forma intrínseca e muitas vezes inconsciente. 

 Espoused Values – os valores declarados por parte da organização. São, em 

simultâneo, como um objectivo e uma linha direccional para o comportamento. 

 Artifacts – artefactos visíveis, todos os objectos físicos, decoração, disposição do 

pessoal, sistemas existentes, etc. São condicionados pela cultura, mas também podem 

influenciá-la. 

A formação da cultura é um processo complexo que pode derivar de duas situações: uma onde 

a interacção espontânea de um grupo não estruturado vai criando, gradualmente, padrões e 

normas comportamentais que se tornam cultura; outra, em grupos mais formais como uma 

empresa ou uma religião, onde existe um líder que cria o grupo ou o transforma de acordo 

com as suas visões e crenças de como uma determinada tarefa deve ser atingida. 

Nesta segunda forma, o elemento impõe os seus ideais ao grupo como um acto de liderança, 

no entanto, esses ideais não se tornam a cultura do grupo por isso. Caso o grupo obtenha 

sucesso nos seus objectivos, mediante o comportamento guiado pelo líder, os valores e ideais 

são confirmados e considerados como uma partilha comum do grupo. 

Verifica-se então que todos os grupos têm líderes ou derivam de liderança de uma forma ou 

de outra. É através da liderança nos seus vários níveis, como adiante se refere, que se pode 

mobilizar e evoluir a cultura, passando de um determinado estado para outro (Schein, 2004), 

inspirando a imagem do modelo na Figura 3. 

 

Figura 3 Cultura e Liderança 

Ao aplicar-se uma visão cultural existem forças que estão a ser exercidas na realidade. Em 

primeiro lugar, existe um maior foco na parte humana da organização enquanto componentes 

da organização. Em segundo, explicita a importância de criar sistemas de sentido partilhado 

para ajudar as pessoas a trabalharem em conjunto para um resultado desejado. É necessário 

que os membros, principalmente os líderes, reconheçam o seu impacto na organização e, 

sempre que possível, melhorem o seu contributo. Por fim, encoraja a que se assuma a forma 
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como as assumpções básicas da organização são afectadas pela relação da organização e o seu 

ambiente (Morgan, 2006). 

 

3.2. Aprendizagem Organizacional 

De acordo com (Morgan, 2006) todas teorias e modelos organizacionais são baseadas em 

metáforas que nos permitem ver, perceber e gerir organizações de forma distinta.  

Numa perspectiva onde se olha para uma organização como um organismo assume-se que a 

organização tem de satisfazer necessidades a vários níveis, sendo ainda afectada pelo 

ambiente onde se insere.  

O “organismo” é, por sua vez, constituído por vários subsistemas que funcionam em conjunto 

para que as suas necessidades sejam satisfeitas. No entanto, o sucesso só aparece mediante 

um cuidado no alinhamento e encaixe destes subsistemas. Qualquer subsistema que não 

esteja a funcionar correctamente afecta o organismo num todo. Nesta perspectiva, verifica-se 

a importância da colaboração e comunicação entre os vários subsistemas com o intuito que 

optimizar a forma como o organismo reage ao ambiente onde se encontra.  

O conceito de Organização Aprendente é definido como sendo uma organização que está 

continuamente a expandir a sua capacidade de criar o seu próprio futuro, e baseia-se na visão 

de que a aprendizagem não existe só para o objectivo de sobrevivência mas também com o 

objectivo criativo. A aprendizagem é vista como uma forma de optimizar a capacidade de criar 

e inovar (Senge, 1990).  

Numa época onde a mudança do ambiente acontece a um ritmo elevado, as organizações 

vêem-se obrigadas a desenvolver capacidades de adaptação. A mudança não deve ser, 

portanto, um momento na vida da organização, mas um traço característico da organização. 

Assim aparece o modelo de Systems Thinking baseado no ideal de que um sistema só pode ser 

compreendido se houver consciência dele como um todo. Este modelo permite-nos olhar para 

uma organização como a interacção dos vários actores e contextos.  

De acordo com (Senge, 1990), as componentes que o formam são cinco e, na perspectiva do 

investigador, está expressa na Figura 4: 

1. Mental Models – são as construções mentais de como funciona o mundo. São 

assumpções, generalizações e preconceitos que definem como cada um reage ao 

ambiente que o rodeia. 

2. Shared Vision – é um destino ou um foco partilhado por um grupo. É a visão colectiva 

aceite para um contexto ou situação, que pode ou não alterar os Mental Models. 

3. Personal Mastery – define-se como a capacidade individual de cada trabalhador ser 

um aprendente activo em busca de se melhorar a todos os níveis. 

4. Team Learning – a capacidade de um grupo não é igual à soma da capacidade de cada 

um dos seus membros. Os membros potenciam as aprendizagens uns dos outros. 
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5. Systems Thinking – processo integrador que permite a compreensão de como vários 

componentes se influenciam debaixo de um todo unido. 

 

Figura 4 As 5 Disciplinas de Peter Senge 

A transição para se tornar numa Organização Aprendente implica, grande parte das vezes, 

mudanças profundas na cultura da organização. Esta transição deve ser feita com consciência 

dos resultados que se pretendem atingir, sendo que se houver sucesso certamente haverá 

mais efeitos do que se espera. 

Mais tarde, em (Senge et al, 1999), o autor assume uma posição que se foca mais na 

emergência e em liderança distríbuida como forma de se conseguir a transformação de uma 

organização tradicional para uma Organização Aprendente, como adiante se refere.  

 

3.2.1. Planeamento e Estratégia da Mudança 

Uma mudança pode acontecer por ter sido planeada ou por emergir como resultado do 

ambiente ou ainda por um cruzamento entre os dois.  

Mudança planeada é aquela que segue uma direcção “top-down”, enquanto a emergente 

pode acontecer a qualquer nível da organização em qualquer direcção. Verifica-se, no entanto, 

que no decurso de mudanças planeadas aparecem colateralmente mudanças emergentes. 

Nesta fase da mudança – o planeamento – existem várias perspectivas que podem ser 

escolhidas para entender a realidade a encarar, os seus limites e pontos críticos.  

 

3.2.1.1. Liderança 

Associado a um determinado grupo, existem sempre líderes. É preciso notar que a noção de 

liderança não é a mesma de alguns anos atrás. Embora se possam considerar várias 
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características pessoais que qualquer líder deve ter, como confiança, adaptabilidade ou 

inteligência, hoje em dia assume-se que a liderança depende em grande parte do contexto, e 

pelo que, um bom líder num grupo pode não o ser necessariamente noutro grupo (Mann, 

1959). 

Isto leva a que se comece a desfazer o mito do herói associado aos CEO, os salvadores da 

organização. Esta perspectiva peca devido à injusta ideia de que um CEO que entre para uma 

organização, embora possa trazer consigo excelentes ideias, tem capacidades omnipresentes e 

omniscientes. Dado o facto que ninguém consegue saber tudo sobre tudo em todos os 

momentos, assume-se que este mito faz parte de uma cultura que não incentiva uma liderança 

distribuída e as pessoas definem-se unicamente pela sua função (Senge et al, 1999). 

Existe então uma necessidade de encarar a liderança como um conceito aplicável a vários tipos 

de pessoas em vários contextos diferentes. Liderança é a capacidade que um grupo de pessoas 

tem para moldar o seu futuro e sustentar as mudanças necessárias à criação desse futuro. Esta 

definição está de acordo com a visão de como a cultura é guiada pela actuação dos seus 

líderes, como explicado anteriormente. Portanto, têm-se comunidades de líderes em vez de 

líderes heróis. 

De forma simplificada, e com o intuito de se colocar no lado oposto da questão do líder único, 

são identificados 3 tipos de líderes numa organização (Senge et al, 1999): 

Local line leaders – Estas pessoas são responsáveis pelos resultados e têm autoridade ou 

influência suficiente para levar a cabo mudanças na forma como se processa e organiza o 

trabalho ao seu nível local ou domínio. São aqueles que podem fazer mudanças significativas 

numa organização e sentirem os resultados da sua aplicação prática na realidade. São aqueles 

a quem é dado determinado poder para levar a cabo certas funções, os líderes transaccionais 

como são intitulados por (Burns, 1978).  

Network leaders – Também chamados de internal networkers ou community builders, estes 

são aqueles que através da sua mobilidade apoiam e complementam a limitação dos local line 

leaders, que são limitados ao seu domínio. São os network leaders que ajudam na criação de 

novas relações entre elementos num grupo, na criação de alianças ou novas ideias. Isto deve-

se, em parte, pela facilidade com que se movem nos circuitos informais de uma organização.  

Executive leaders – Como se pode inferir, estes são os líderes que se encarregam da parte 

estratégica. Embora tenham uma grande responsabilidade na performance da organização, 

são ao mesmo tempo os que menos influência directa tem no acto da produção de valor de 

uma organização, sendo que o seu foco é na arquitectura de como se processa a organização. 

Estes são líderes altamente visíveis no contexto da organização e dependem da cadeia de 

comando para obter resultados. De acordo com (Burns, 1978), são os responsáveis por alinhar 

a organização com a sua visão. 

A relação existente entre estes três tipos de liderança é complementar e potenciadora. Um 

local line leader precisa da flexibilidade e da longevidade de um network leader para 

influenciar mais do que apenas o seu domínio e precisa da direcção e visão do executive leader 

para se localizar no ambiente geral. Por outro lado, um network leader só consegue ter 
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impacto real quando incentiva e melhora as ligações existentes entre local line leaders. Por 

fim, os executive leaders necessitam das capacidades de aplicação prática dos local line leaders 

para realizarem as suas visões e necessitam dos network leaders para obter feedback sobre a 

situação real e consciência das necessidades exigidas pela organização. 

Noutra perspectiva, verifica-se que existem certos comportamentos padrão no que toca a 

liderança (Lewin, Lippitt, & White, 1939): 

 Comportamento autocrático ou autoritário, onde as decisões são todas centradas no 

líder. As decisões são tomadas pelo líder em nome do grupo e não aceitam sugestões 

ou iniciativas dos membros. 

 Comportamento democrático ou participativo, onde as decisões do líder são tomadas 

após uma consulta ao grupo. Este tipo de comportamento motiva e entusiasma os 

membros do grupo. 

 Comportamento “Laissez-Faire” que traduzido significa “deixar fazer”, onde o líder não 
impõe qualquer tipo de controlo nem assume protocolos, sendo que todos os 
membros podem decidir individualmente sobre as suas acções. 

Não se podem assumir comportamentos melhores que outros, mas existem comportamentos 
mais adequados e eficientes para determinados contextos. 

 

3.2.1.2. Grupos Piloto 

Como os organismos vivos, que começam a sua existência num estado mais pequeno para 

depois evoluírem para outros, também a mudança deve ser incubada num grupo piloto para 

depois poder florescer e realizar-se. 

Um grupo piloto pode ser um grupo de 4 pessoas, uma unidade organizacional com centenas 

de pessoas, uma comunidade de prática com dezenas de pessoas ou mesmo uma organização 

toda. Existe flexibilidade neste conceito para abranger todos os níveis em virtualmente 

qualquer espaço de tempo. Apenas é necessário que exista algum tipo de liderança e vontade 

de mudar. 

Mas a forma como se constitui um grupo piloto depende de uma escolha: pode ser baseada na 

autoridade onde o planeamento e as decisões vêm unicamente dos dirigentes que guiam todo 

o grupo; ou pode-se basear em aprendizagem onde, embora existam líderes informais, existe 

um enfoque nas escolhas e decisões do grupo, proporcionando aprendizagens para os 

membros de uma forma geral. A grande vantagem da segunda para a primeira é a sua 

sustentabilidade, porque se um líder desaparecer pode provocar impacto, mas não impede a 

continuação da mudança. 

Ao seguir o método do grupo piloto pretende-se criar aprendizagens no âmbito de uma 

organização para que as suas experiências possam ser assimiladas pela cultura. E, ao permitir 

esta aprendizagem num grupo dentro da organização, estão-se a criar novas rotinas e novos 

modelos mentais que permitem uma mudança mais fluida. 
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3.2.1.3. Force Field Analysis 

“An  issue is held in balance by the interaction of two opposing sets of forces - those seeking to 

promote change (driving forces) and those attempting to maintain the status quo (restraining 

forces).” (Lewin K. , 1943). 

Na perspectiva de Lewin, assume-se que qualquer situação depende de um equilíbrio entre as 

forças que se lhe opõem e potencializam. Define-se um estado presente, ou “as is”, e um 

estado desejado, ou “to be”, através das forças que ajudam ou influenciam de forma positiva e 

que dificultam ou impeçam a transição do estado “as is” para “to be”, como descreve este 

investigador na Figura 5. 

 

Figura 5 Force Field Analysis 

Este modelo pode ser aplicado a qualquer plano de mudança a qualquer nível. O conceito de 

força é utilizado de uma forma abstracta mas pode incluir pessoas, hábitos, atitudes, 

processos, etc. Desta forma, podem-se identificar possíveis alianças ou guerras e forma de as 

influenciar. 

A aplicação prática da teoria pode ser detalhada da seguinte forma: primeiro é necessário 

descrever qual a situação “as is”, a situação “to be” e o que sucede caso não haja acção. Em 

seguida precisa de ser feita uma listagem de todas as forças potenciadoras e oponentes e 

ainda caracterizá-las quanto à sua natureza, importância e flexibilidade. A cada força é 

atribuída um valor, por exemplo de 1 a 5, e cada listagem é organizada consoante esse valor. 

Por fim, é feita uma análise da viabilidade da mudança e de que forma se pode influenciar o 

seu resultado apoiando as forças potenciadoras ou enfraquecendo as forças oponentes. 

 

3.2.1.4. ADKAR 

Nesta framework, que se deve a (Hiatt, 2006), assume-se que o sucesso de uma mudança 

organizacional provém das facilidades oferecidas à mudança individual. Com enfoque na 

compreensão da mudança ao nível individual, esta framework é depois extensível a 

organizações, governos ou comunidades que queiram implementar mudanças. 

Uma gestão eficaz da dimensão pessoas na gestão da mudança exige cinco objectivos 

essenciais:  

(A)wareness, (D)esire, (K)nowledge, (A)bility e (R)einforcement. 



19 
 

Awareness – É o elemento que se refere à consciencialização que existe da mudança, da sua 

necessidade, da sua importância e dos riscos que ocorrem se não acontecer. É crítico para um 

processo de mudança que haja uma compreensão do “porquê” da mudança por parte de 

todos os envolvidos. É também neste elemento que se detalham as origens da mudança e da 

forma como ela se dará. 

Desire – Desejo de apoiar e participar na mudança. O sucesso de uma mudança depende em 

grande parte da adesão dos envolvidos. Neste elemento são definidas as razões pelas quais 

existe, ou não, vontade de participar. No entanto, embora se possa definir o tipo de apoio e as 

formas de adesão, o desejo de participação é uma escolha pessoal influenciada pela situação 

única de cada indivíduo.  

Knowledge – As necessidades de treino ou conhecimento específico para a mudança são 

enunciadas neste elemento. Isto inclui informação acerca de comportamentos, processos, 

ferramentas, sistemas, capacidades, funções, e técnicas necessárias para realizar a mudança. 

Ability – As habilidades ou capacidades para implementar a mudança no dia-a-dia. É a fase 

onde o conhecimento passa à acção e avalia-se na capacidade de implementação das tarefas 

necessárias dentro dos níveis de performance definidos. 

Reinforcement – É a representação dos factores internos e externos que sustêm a mudança. 

Externos são recompensas ou celebrações após a realização de uma mudança e internos é, por 

exemplo, a satisfação pessoal por realizar a mudança. 

É preciso notar também que se assume a sequencialidade cíclica dos elementos como são 

apresentados. Desire só acontece caso haja Awareness, da mesma forma que Knowledge só 

existe mediante um desejo de participação. Ability é uma consequência directa do 

conhecimento adquirido e Reinforcement apenas pode acontecer depois da realização prática 

de uma capacidade. 

Embora eventualmente esta framework possa ser considerada mecanicista, em oposição à 

interpretativista que rege esta tese, ela ajuda-nosnuma fase inicial da investigação, como se 

refere adiante, a definir que pontos devem ser o foco na intervenção. 

 

3.2.2. Cultivo e Implementação da Mudança 

Uma mudança, por muito bem planeada que seja, pode ter sempre resultados inesperados 

porque se influencia a ela mesma e ao seu ambiente. Portanto, para compensar este facto 

encara-se a mudança no sentido de auxiliar o processo e não no sentido de o controlar. Isto 

permite que se obtenha os resultados pretendidos sem perder a flexibilidade ou efeitos 

colaterais interessantes.  

A perspectiva defendida por (Senge et al, 1999) que se baseia no conceito de systems thinking 

apresentado atrás é que uma mudança só é realmente útil se for sustentada. 
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Para se concretizar um processo de mudança profunda é necessário um grande investimento 

de tempo, energia e recursos. E embora uma mudança profunda possa ocorrer de várias 

formas e feitios, a sua realidade pode ser concretizada em três pontos: os ideais que a guiam, 

as inovações que acarreta e, por fim, os métodos e ferramentas que a suportam. 

Em resumo, são os ideais que guiam uma mudança, que definem as suas fronteiras e para 

onde ela se pode expandir. É a direcção ideológica que suporta a razão de existir a mudança.  

Por outro lado, as inovações que uma mudança introduz na realidade, como novas políticas ou 

novos processos, têm uma influência directa no impacto no seu sucesso e na sua longevidade. 

É a alteração infra-estrutural consequente da mudança.  

Por último, os métodos ou ferramentas que suportam a mudança definem a sua interacção 

com indivíduos e portanto existe uma influência directa. É o ponto de ligação entre um actor e 

a mudança. 

 

Figura 6 Limites e processos de reforço da mudança 

Mas os parâmetros de uma mudança não a sustêm, apenas a definem. Como é visível na 

Figura 6 inspirada do livro “Dance of Change” de (Senge et al, 1999), uma mudança profunda 

deve ser sustentada por três processos cíclicos de reforço: 

 Resultados Pessoais – Este ciclo é baseado na ideia de que, embora os trabalhadores 

se importem com os resultados de negócio, a paixão de produzir apenas existe se tiver 

resultados positivos na sua qualidade de vida e no seu “gosto” pelo trabalho e pela 

equipa. Portanto, uma mudança que produz resultados pessoais para os envolvidos 

facilita o entusiasmo e vontade de participar que, por sua vez, alimentam a mudança. 

 Rede de pessoas comprometidas – A definição de comunidades de prática adequa-se a 

este ciclo. Qualquer indivíduo envolvido num colectivo de pessoas com interesses 

comuns e com a capacidade de partilhar e assimilar conhecimento entre si transcende 

a sua própria essência. Consequentemente, uma mudança onde existam pessoas que 

partilhem experiências e conhecimentos sobre as mesmas, resultará num maior 

entusiasmo e vontade de participar que, por sua vez, alimentam a mudança. 
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 Resultados de Negócio – Com qualquer mudança vêm também novas capacidades de 

aprendizagem. Estas podem-se resultar em novas práticas de negócio que podem, por 

sua vez, optimizar a forma como se processa a organização. À medida que são obtidos 

resultados de negócio satisfatórios cada vez mais as pessoas vão sentir um maior 

entusiasmo e vontade de participar que, o que por sua vez, alimenta a mudança. 

Vejamos a mudança para que uma organização se torne numa Organização Aprendente. 

Imaginando um eixo onde se concretiza a mudança, existem 4 grupos de desafios, como 

explícito na Figura 7: o desafio na aprendizagem, ou Learning Disabilities, que influencia todo o 

processo de mudança; o desafio no arranque quando se inicia o processo de mudança; o 

desafio na sustentação quando se pretende manter a mudança; por fim, em paralelo e 

simultaneamente interligado com os outros grupos, existem os desafios de desenho e 

optimização. 

 

Figura 7 Fases da mudança 

 

3.2.2.1. Dificuldades de Aprendizagem 

Na primeira fase, antes de se iniciar o processo de mudança, deve-se analisar a organização de 

modo a verificar quais as características existentes que podem de alguma forma dificultar o 

processo à partida. Estas são questões de fazem parte do contexto organizacional e podem ser 

encaradas como Learning Disabilities, ou seja, uma organização pode ter à partida 

“dificuldades de aprendizagem” que se tornem barreiras à mudança, mesmo que haja vontade 

e trabalho no sentido de a realizar. 

De acordo com (Senge, 1990), existem sete dificuldades de aprendizagem: 

1. “I am my position” – Eu sou a minha posição, é quando as pessoas se concentram apenas 

na sua função dentro da organização e não sentem responsabilidade pelos resultados 

atingidos quando todas as pessoas interagem. Existe uma tal lealdade para com o trabalho 

que, por vezes, a linha que separa o que é o trabalho do que é a identidade é difusa. Se um 
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indivíduo apenas se preocupa com aquilo que produz, ao aparecerem resultados abaixo 

das expectativas a culpa nunca é assumida. 

2. “The enemy is out there” – O inimigo está lá fora, acontece quando nos concentramos 

apenas na nossa posição, e não vemos como nossas próprias acções ultrapassam o limite 

dessa posição. Qualquer pessoa tem uma inclinação natural para procurar razões externas 

a si mesmo quando as coisas não correm bem. Ao analisar esta incapacidade em vários 

níveis verifica-se que atinge tanto os colaboradores como as organizações como um todo. 

O colaborador de marketing que não obtenha as vendas que quer vai culpar o colaborador 

de produção pelo produto não ter a qualidade necessária, por outro lado, o colaborador 

de produção que não tenha o escoamento necessário vai culpar o colaborador de 

marketing por não conseguir angariar clientes. O mesmo se verifica nas organizações que, 

por exemplo, ao estarem a ter menos receitas culpam a concorrência em vez de se 

certificarem que o que fazem é eficiente.  

3. “The illusion of taking charge” – O conceito de uma pessoa proactiva assume-se como 

sendo a antítese de uma pessoa reactiva. Portanto, assume -se que uma pessoa proactiva 

não deixe uma situação chegar a um ponto de descontrolo antes de agir por si mesmo, 

sem esperar que outros tomem essa iniciativa. No entanto, ser proactivo pode ter 

desvantagens caso não se tome a devida atenção aquilo que se faz e como se faz. 

Acontece que muitas vezes um indivíduo pode deixar-se levar pela emoção, e face a uma 

situação problemática reagir de forma incorrecta, complicando ainda mais. 

4. “The  fixation on events” – Quando, numa organização, existe a condição de ver a vida 

como uma série de eventos que têm uma causa óbvia, corre-se o risco de apenas se reagir 

aos que se passaram. A procupação com os eventos, como “o número de vendas do mês 

passado”, “os cortes no orçamento” ou “quem foi promovido”, levam a que exista uma 

necessidade de explicação constante do que se passou. Este tipo de preocupações, 

embora por vezes fundamentadas, diminuem a capacidade da organização gerar novas 

aprendizagens, em especial aprendizagens orientadas para o futuro. 

5. “The boiled frog” – Se pusermos um sapo dentro de uma panela com água a ferver, ele vai 

saltar logo para fora. Mas se o pusermos em água fria e depois fervermos a água acontece 

que o sapo não foge da panela, em vez disso ele fica impávido até morrer. Uma das 

situações mais complicadas para uma organização é saber quando as alterações do 

ambiente onde está inserida estão em mudança lenta e gradual, podendo levar a 

problemas. É necessário ter atenção à natureza subtil do sistema onde se actua e não 

apenas nas mudanças dramáticas. 

6. “The delusion of learning from experience” – A aprendizagem humana tem maior impacto, 

se através de experiências de tentativa e erro. Aprende-se a caminhar, a comer e a falar 

numa base de consciência do resultado das nossas acções e melhorando-as. Numa 

organização, onde existe sempre uma hierarquia e funções associadas às posições, o 

crescimento da organização implica uma maior distância entre o colaborador e o resultado 

final. Face esta situação existe o risco de afastamento das pessoas dos resultados do seu 

trabalho levando a uma deterioração na aprendizagem. 

7. “The myth of the management team” – As equipas, nas organizações, tendem a usar o 

tempo a batalhar por “terreno”, dispensando tudo o que possa fazer com que sejam mal 

vistas pessoalmente e mantendo uma aparência onde todos defendem a mesma 

estratégia. Para isso, geralmente abafam o desacordo ou opiniões discordantes. Pessoas 
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com dúvidas sobre políticas ou procedimentos reservam isso para si, enquanto se motiva 

uma atitude de “saber sempre a resposta” independentemente de ser verdade. 

 

3.2.2.2. Desafios de Iniciar 

Uma análise da segunda fase da mudança, ou a fase do início da mudança, já se depara com 

problemas que emergem nos primórdios de um processo de mudança e que podem levar a 

que este não se concretize. Por causa do seu aparecimento nos primeiros momentos de uma 

mudança, como por exemplo no grupo piloto, estes são desafios que geralmente são 

encarados com pressão. 

São enumerados 4 desafios na fase inicial de uma mudança (Senge et al, 1999): 

1. “Not enough time” – O tempo hoje em dia é visto como um bem material. Ao iniciar um 

processo de mudança é preciso dedicar o devido tempo para que esta desabroche, tal 

como é necessária uma atenção redobrada a uma planta acabada de semear. Quando os 

lideres não dedicam tempo ao processo de mudança, ou quando não são criadas 

condições para que os intervenientes no processo tenham tempo para lhe dedicar, a 

mudança perde-se na realidade organizacional. Existe um claro controlo sobre o tempo, no 

entanto, existe a preocupação apenas com a produção de resultados nesse tempo. O 

tempo para concentração, criação ou reflexão não é tido em consideração no horário 

comum das organizações, mas a realização destas tarefas é exigida com ainda maior 

intensidade numa altura de mudança. Isto tem consequências desmoralizadoras e 

influência no resultado da mudança. 

2. “No help” – Face a novas situações é sempre positivo ter apoio e direcção. Ao encarar a 

mudança existe uma necessidade de educar os seus intervenientes para que possam lidar 

da forma adequada. A aprendizagem é, por vezes, um processo complexo e longo que 

exige paciência. O apoio vem facilitar esse processo, porque embora ninguém possa fazer 

o trabalho por nós, existe uma maior simplicidade se já se souber qual a melhor forma de 

o fazer à partida. Não é apenas o apoio oferecido mas também a disponibilidade para 

apoiar que é importante. Não existem vantagens em passar a ideia de que colocar uma 

dúvida é sinal de ignorância, como por exemplo numa reunião onde uma questão é posta 

e a resposta não passa de um ataque ao ego de quem colocou a questão com pouco 

conteúdo relevante. Quem sabe muito sobre um determinado processo e não tiver 

atenção a este desafio corre o risco de soar altivo e arrogante, desmoralizando os 

intervenientes. 

3. “Not relevant” – Como já foi referido um sistema deve ser encarado como uma unidade e 

numa mudança deve manter-se essa perspectiva. A relevância de uma mudança deve ser 

explicada e detalhada aos seus intervenientes. Estes necessitam de conhecer e 

compreender a razão da necessária da mudança como incentivo à vontade de participação 

na mesma. Dai que exista maior facilidade num local leader para justificar uma mudança, 

dado que ele, está ciente dos resultados directos nas rotinas e consegue associa-los à 

mudança, enquanto um executive leader se baseia nos resultados finais e não conhece o 

impacto directo da mudança. 
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4. “Walking the talk” – Uma mudança é afectada por todos os seus intervenientes, 

principalmente pelos líderes. Quando os líderes não fazem aquilo que estão a pregar, 

existe uma quebra na confiança dos intervenientes. Os líderes que, através da sua visão, 

conseguem mobilizar os outros, rapidamente perdem a sua influência se não agirem de 

acordo com ela. Existe uma aceitação da transparência e do esforço mesmo que não se 

atinjam os resultados pretendidos, sendo que o clima que se cria ao não seguir aquilo que 

se prega pode levar a rupturas de moral e entusiasmo para com a mudança. Este desafio é 

especialmente complicado para os local leaders, que estão habituados a mapear as 

direcções da sua equipa, e para os executive leaders, que não estão próximos dos impactos 

directos das mudanças que implementam No entanto também o é para os network 

leaders, que não tendo autoridade formal dependem puramente da sua credibilidade. 

 

3.2.2.3. Desafios de Sustentar 

Após o arranque de um processo de mudança, ao conseguir passar nos primeiros tempos, 

começam a surgir alguns outros obstáculos. Mesmo conseguindo resultados iniciais, corre-se o 

risco de encontrar outros quando o primeiro impacto da mudança se começa a desvanecer. 

Nesta fase pretende-se sustentar a forçar da mudança para que não se incorra num processo 

de regressão a estados passados. 

São 3 os desafios para sustentar a mudança (Senge et al, 1999): 

1. “Fear and anxiety” – Um processo de mudança que provoque alterações no ambiente vai 

criar alguma tensão. Em algumas organizações pode haver uma cultura onde os 

trabalhadores não se sentem confortáveis para partilhar a sua opinião sincera. Os 

intervenientes da mudança podem exprimir dúvidas acerca da sua vulnerabilidade ou 

segurança, da confiança que tem nos outros e em si e da sua capacidade de obter os 

resultados pretendidos. Estas situações podem criar ansiedades e medos que influenciam 

a vontade e o entusiasmo de participação, e apenas podem ser resolvidas de forma 

colectiva, através de um ambiente de segurança psicológica.  

2. “Assessment and measurement” – A forma como os resultados são medidos e analisados 

pode ter uma visão redutora, conforme as perspectivas. Por exemplo, se durante a 

mudança forem tomadas acções inovadoras enquanto não houver resultados, uma pessoa 

externa ao grupo pode assumir essas acções como sendo má gestão, má comunicação ou 

mesmo má performance. Estas questões podem aparecer também dentro do grupo dos 

intervenientes caso comecem a sentir que os resultados que estão a conseguir não são 

assumidos pela organização. É portanto necessário dar tempo para que as mudanças 

tenham impacto e, caso seja apropriado, alterar as métricas métodos de análise para 

abrangerem os novos processos de trabalho. 

3. “True believers and non-believers” – Quando a  mudança é feita através de um grupo 

piloto, criar-se-á uma comunidade ao conseguir resultados. Estes resultados, em conjunto 

com novas práticas e novos comportamentos, podem levar a que haja uma percepção de 

potencial perigo para outros na organização a quem se exija o mesmo. Críticas à mudança 

por parte do resto da organização podem criar um golpe na vontade de participação. Não 

apenas isso, como também deixam os próprios intervenientes na defensiva, dificultando a 
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integração e potencializando o isolamento do grupo. Por outro lado, os próprios 

intervenientes podem tornar-se arrogantes quando conseguem melhores resultados e 

assumem a sua solução como óptima, ignorando que pode não o ser noutra equipa. Tanto 

as atitudes dos intervenientes em relação ao resto da organização influenciam a mudança 

como o contrário também se verifica. 

 

3.2.2.4. Desafios de Desenho e Optimização 

No processo de mudança é necessário que haja aprendizagem, para sustentar e melhorar o 

planeamento da mudança. Estes são desafios que não podem ser resolvidos sem a ajuda de 

executive leaders, porque já é necessária a utilização de poderes políticos e uma visão mais 

abrangente da realidade. Estes são desafios que se focam no desenho e reflexão do processo 

de mudança. Embora os executive leaders tenham uma maior importância nestes desafios, os 

local leaders e network leaders são uma fonte de conhecimento a ser explorado.  

São 3 os desafios encarados no desenho e optimização da mudança (Senge et al, 1999): 

1. “Governance” – A gestão, depois da mudança, pode começar a sofrer algumas 

pressões para mudar o status-quo. Isto pode ser visto de duas perspectivas: a dos 

intervenientes na mudança e a dos gestores de topo. Ao obterem resultados mais 

eficientes, os membros do grupo piloto vão querer mais autonomia para continuarem 

com as suas novas estratégias o que pode entrar em confronto com os sistemas de 

controlo existentes. Por outro lado, a integração do grupo na organização existe 

porque alguém gere as suas interdependências organizacionais, e isto pode ser posto 

em causa à medida que o grupo ganha mais capacidades de fazer essa gestão 

localmente. Passar o controlo global para um mais local é um passo complicado que 

implica mudanças de poder dentro da organização. Isto pode ser resolvido com o 

redesenho organizacional ou com adaptação por parte do grupo piloto. 

2. “Diffusion” – A forma como se difunde o conhecimento adquirido nas aprendizagens 

do grupo piloto para o resto da organização, depende da forma como são expostas as 

aprendizagens e como o grupo é encarado pelo resto da organização. No entanto, é 

preciso investimento neste desafio para não se incorrer em riscos como: estar sempre 

a “reinventar a roda”; não se saber quais as novas capacidades adquiridas; não 

existirem explicações suficientemente explícitas de como por em prática essas 

capacidades; etc. Pressupõe-se, por vezes, que uma inovação será reconhecida e 

reutilizada apenas por ser nova e funcionar. No entanto, a difusão do que é feito e 

existe é uma parte crítica que precisa de ser gerida. 

3. “Strategy and Purpose” – Neste desafio encaram-se as novas aprendizagens como 

catalisadoras para novas perspectivas de como a estratégia e o próprio propósito da 

organização podem ser melhorados. Este é um desafio que pode deixar 

desconfortáveis os gestores porque implica que se olhe para a criação e planeamento 

da estratégia, para opiniões e ideias dos colaboradores que sejam aceites como 

viáveis, mesmo se contra a filosofia corrente. A capacidade de assimilar dúvidas por 

parte da gestão de topo depende da sua capacidade de adaptação e olhar criticamente 

para as fundações que suportam o negócio. As novas aprendizagens trazem mudanças 
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ao nível pessoal e cultural que não devem ser ignoradas, mesmo que isso implique 

mais mudanças. 

Resumindo, para uma Organização Aprendente, a mudança tem desafios e barreiras que 

devem ser encarados de forma construtiva e unificadora. Uma mudança deste nível implica 

investimento por parte de todos os líderes da organização e, a partir de certa altura, de todos 

os membros. Uma organização dotada de capacidades aprendentes está preparada para uma 

realidade em constante mutação e para uma integração suave no ambiente que a rodeia. 

 

3.3. Social Computing 

A área de tecnologias de informação está cada vez mais directamente ligada ao 
comportamento humano. A evolução da internet e a sua adopção em massa, principalmente 
por indivíduos não técnicos, levou à criação de novos sistemas que permitissem ao público 
explorar de forma activa e colaborativa a relação entre as duas áreas.  

Embora muitos sistemas imponham limites estáticos na forma como o utilizador se comporta e 
relaciona com eles, o crescente aparecimento de ferramentas tais como os blogs, wikis ou o 
social-bookmarking, trouxeram para o primeiro plano a facilidade de partilha de conteúdos 
multimédia e de conhecimento, alterando as rotinas e comportamentos dos utilizadores. Nota-
se que os sistemas que são pouco flexíveis e exigem dos utilizadores certos comportamentos e 
acções para funcionar, tratando o utilizador como mais um autómato, começam a ser 
ultrapassados por sistemas com facilidades na interacção, construção e relação de conteúdos e 
liberdade de acções. 

À medida que cada vez mais pessoas começaram a tirar proveito de uma consciência colectiva 
resultante de uma organização emergente de conteúdos, denota-se que o contexto social se 
tornou uma fonte de informação. Ao tornar visíveis as opiniões ou decisões individuais de cada 
utilizador os sistemas ganham uma realidade humana, e com a informação angariada 
possibilita-se o apoio tanto a comunidades como a cada membro individual (Parameswaran & 
Whinston, 2007).  

Na realidade, muitas das nossas decisões e acções que são realizadas com base na informação 
que recolhemos do contexto social, como por exemplo passar a estrada com um sinal 
vermelho só porque toda a gente está a passar, ignorando as regras da estrada apenas porque 
os outros o estão a fazer. 

É preciso notar, no entanto, que existem diferenças inegáveis entre uma relação comunitária 
física ou virtual. Estar a ver uma página na internet é  uma experiência solitária pela qual uma  
pessoa passa independentemente de quem está online ou não, embora a página possa ter 
informação influenciada ou criada por outros membros da comunidade. 

Esta ligação, que existe entre o contexto social e a pessoa, foi sendo naturalmente transposta 
para o mundo das tecnologias de informação na forma como os utilizadores podem influenciar 
estes sistemas, que são desenhados para tirar proveito dessa ligação através da relação 
humano-máquina e da relação humano-humano (Parameswaran & Whinston, 2007). 

O termo Web2.0 foi introduzido numa conferência, em 2004, para definir o novo rumo que a 
World Wide Web deveria tomar no sentido de ajudar os utilizadores a interagirem entre si e 
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alterar facilmente conteúdos numa determinada aplicação Web (O'Reilly, 2004). Isto verificou-
se após uma crescente utilização da internet enquanto plataforma. Evoluiu-se de uma 
arquitectura aplicacional onde se tem um escritor que partilha conteúdos para vários leitores, 
para uma onde se tem vários escritores a partilhar conteúdos com vários leitores como se 
pode ver na Figura 8 (Shuen, 2008). 

 

Figura 8 Web1.0 VS Web2.0 

O aparecimento explosivo deste tipo de aplicações deveu-se, em grande parte, à existência de 
tecnologias leves, de fácil utilização e open-source como AJAX, MySQL, WebServices ou Ruby 
on Rails. A modularidade, portabilidade e interoperabilidade destas tecnologias torna mais 
simples a sua integração em rede. Estas ferramentas permitem que programadores não 
dotados de conhecimentos técnicos possam desenvolver as suas aplicações sem grande 
esforço ou investimento. No entanto, a utilização de aplicações que por vezes pecam na 
qualidade, acarreta consigo um risco de ruptura em ambientes que se revelem mais extremos.   

Com estas facilidades apareceram novos modelos de utilização e disponibilização de 
informação. Aplicações baseadas em mashups e SaaS (Software as a Service) são hoje em dia 
mais comuns. Estes novos modelos conseguem reduzir os custos para todos os envolvidos, 
sendo que a manutenção dos sistemas deixa de ser uma preocupação conjunta do cliente e do 
fornecedor, e passa a ser apenas uma tarefa do fornecedor. Desta forma o cliente apenas se 
tem de focar na forma de tirar valor do serviço que uma aplicação disponibiliza, optimizando e 
facilitando a sua utilização. (O'Reilly, 2005) 

Com base nas novas aplicações e nos novos modelos, o browser passou a ter uma maior 
importância e deixou o papel passivo de ser apenas uma janela para páginas html, para um 
papel de maior controlo, segurança e facilitação. A disponibilidade oferecida por aplicações 
web a qualquer utilizador, seja em sua casa, em casa de um amigo ou no seu telefone, levou a 
que os browsers tivessem de acompanhar estas evoluções com melhores performances e mais 
funcionalidades, muitas vezes integrando os serviços disponibilizados pelas próprias 
aplicações, como por exemplo a barra da aplicação del.icio.us que se pode instalar e que dá 
acesso aos seus serviços sem ser necessário aceder à sua página (Parameswaran & Whinston, 
2007). 

A passagem de Web 1.0 para Web 2.0 surgiu com o aparecimento de inovações ao nível de 
aplicações, serviços e interfaces que começaram a destruir os modelos mentais que existiam, 
provocando o nascimento de outros que permitiam a flexibilidade que começava a ser exigida 
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pelos utilizadores. Esta evolução foi gradual e foi acontecendo à medida que cada vez mais 
aplicações foram adaptando os seus serviços e modelos de negócio à filosofia de partilha de 
conhecimento. 

Na Tabela 1 é visível uma comparação entre conceitos intitulados 1.0 e 2.0 (O'Reilly, 2005): 

Web 1.0 Web 2.0 

Sites pessoais Blogs 

Mp3.com Napster 

Servidor de conteúdos Bit Torrent 

Screen scrapping Web Services 

Publicação Participação 

CMS Wiki 

Directorias Tags 

Tabela 1 Conceitos Web1.0 vs Web2.0 

Existem vários exemplos práticos de exemplos destes novos modelos. Aplicações que visam 
apenas a partilha de conteúdos multimédia, como o YouTube para vídeos ou o FlickR para 
imagens, funcionam com base na vontade que os seus utilizadores têm de partilhar aquilo que 
criam, mesmo que seja num registo amador. Mas não são apenas aplicações que visam o 
entretenimento que exemplificam o possível sucesso desta filosofia. Ao examinar o caso da 
Wikipédia para a partilha de conhecimento enciclopédico ou o caso do Sosius para gerir 
projectos, conclui-se que estes novos modelos se focam em problemas já existentes embora 
numa perspectiva diferente. 

A colaboração, a comunicação e a opinião comunitária de cada utilizador são utilizados de 
forma interligada para trazer mais valor a processos conhecidos. No caso prático do LinkedIn 
verifica-se como uma aplicação deste tipo tem um impacto profundo no processo de 
recrutamento e selecção das empresas. Os interesses pessoais ou a experiência pessoal são 
variáveis consideradas pelos recrutadores de talento em qualquer forma do processo, mas os 
contactos que a pessoa tem e as avaliações de colegas deixadas no perfil, informações que 
podem ser disponibilizadas a outros utilizadores do LinkedIn, também influenciam a decisão de 
quem procura. 

A evolução que se deu originou novas formas de perspectivar ideias e problemas já 
conhecidos. No entanto, são sistemas arquitectados para potencializar essas visões que 
tornam esta realidade possível. 

 

3.3.1. Enterprise 2.0  

Com o aparecimento da Web2.0 enquanto definição de aplicações, surgiu o seu equivalente 

organizacional. 
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No ano de 2006, o professor Andrew McAfee introduziu o conceito de Enterprise 2.0 (E2.0) 

onde declarou que, se uma empresa quisesse sobreviver no mercado com uma vantagem 

competitiva então a colaboração, interacção e comunicação deveriam ser optimizadas através 

de novos sistemas de estrutura flexível. (McAfee, 2006) 

O conceito pressupõe numa vertente técnica a utilização de plataformas de Enterprise Social 

Software que, na vertente social, deve ser acompanhada por uma adaptação cultural às novas 

formas de trabalhar.  

De acordo com o Prof. McAfee, existem 6 características que as plataformas devem possuir 

para se considerar E2.0 e exprime-as através da mnemónica SLATES (McAfee, 2006): 

 Search – a pesquisa de conteúdos deve ser eficaz para que os seus utilizadores possam 

encontrar rapidamente aquilo que pretendem. 

 Links – a hiperligação existente entre as páginas é uma boa forma de descobrir a 

importância do conteúdo e a sua estrutura. 

 Authoring – as acções dos utilizadores devem ser rastreáveis para existir transparência 

e reconhecimento profissional. 

 Tags – a categorização do conteúdo deve ser feita através de tags de forma a fazer 

emergir uma organização criada pelos utilizadores e melhorar as pesquisas. 

 Extensions – através de padrões de acção e cruzamento de dados podem-se inferir 

conclusões acerca do que o utilizador precisa ou quer. 

 Signals – dada a imensa quantidade de informação que é criada e actualizada o 

utilizador necessita de uma ajuda para verificar que novos conteúdos foram criados 

através da tecnologia RSS. 

A esta lista foram ainda adicionadas mais 4 características criando, por sua vez, a mnemónica 

FLATNESSES (Hinchcliffe, 2007): 

 Freeform – a arquitectura dos conteúdos não obriga a regras estáticas de organização. 

 Network-oriented – a plataforma deve ser baseada na internet e os conteúdos serem 

endereçáveis. 

 Emergence – os interesses dos utilizadores emergem a partir dos conteúdos que são 

criados. 

 Social – no sistema são criadas relações transparentes e não hierárquicas. 

Estas características, que se realizam nas funcionalidades oferecidas pelas plataformas, ajudam 

a perfilar e a analisar possíveis optimizações em sistemas existentes e, servem ainda como 

uma receita para possíveis novas plataformas. 

No entanto, a realidade onde o sistema é inserido associada à sua utilização opcional, tem 

influência na forma como os utilizadores interagem com o mesmo e, consequentemente, nas 

alterações provenientes da sua adopção.  

Logo, existem alguns parâmetros que podem à partida influenciar estas alterações: o tamanho 

da organização; distribuição dos colaboradores; média de idades; tipo de indústria onde se 
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insere a organização; legislação; cultura organizacional; perspectiva dos stakeholders; tipo de 

conhecimento gerado; etc.  

A existência destes parâmetros não obriga a que todos afectem a organização, sendo que a 

intensidade com que certos parâmetros influenciam é variável. Por exemplo, uma organização 

de grandes dimensões vai beneficiar mais de uma plataforma E2.0 porque consegue gerar mais 

conteúdos. No entanto, existe uma dificuldade acrescida porque exige mais preocupações ao 

nível de manutenção e do apoio aos utilizadores. 

Por outro lado, uma organização que esteja geograficamente dispersa beneficia bastante de 

ferramentas que facilitem a comunicação porque simula a proximidade, mas uma organização 

que seja local terá maiores dificuldades na utilização desse tipo de ferramentas porque a 

conversa directa é geralmente a preferida (Dawson, 2009). 

Estas variáveis contextuais implicam benefícios ou riscos. Estes podem ocorrer em diversas 
áreas como na produtividade, no comportamento dos colaboradores, no acesso ao 
conhecimento, na reputação da organização, entre outras. Na 

 

Figura 9, como se pode ver, os impactos podem ser antecipados, mas as alterações podem 
desencadear mudanças inesperadas.  

 

Figura 9 Resultados de uma iniciativa Enterprise 2.0 

Uma organização que invista em plataformas E2.0 pode obter vantagens, como seja, um 

aumento de produtividade através de uma melhoria na eficácia dos seus colaboradores e 
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equipas, mais inovação, uma redução no problema do excesso de informação no e-mail, maior 

adesão aos projectos com mais e melhor comunicação interna, melhores acessos a silos de 

conhecimento, maior visibilidade externa, entre outros. Verifica-se, no entanto, que também 

ocorrem alguns riscos. 

Na área de segurança, os riscos de fugas de informação e de abertura das redes são os mais 

preocupam. Mas, dependendo da cultura que se analise, outros riscos podem ocorrer: desde 

linguagem ou comportamentos inapropriados por parte dos colaboradores entre si ou em 

aplicações externas sobre a própria organização; perca de controlo sobre a forma como a 

informação é gerida; maior distracção por parte dos colaboradores; informação que não é 

devidamente verificada ou referenciada; ou ainda excesso de uso dos recursos existentes, 

como a largura de banda. 

Portanto, não existem apenas benefícios nem apenas riscos ao implementar uma estratégia 

focada em E2.0. É preciso ter consciência do ambiente onde a organização se insere, da cultura 

existente e da forma como se faz a passagem 1.0 para 2.0. Nem toda a gente beneficia com 

este tipo de passagem, especialmente porque muda a perspectiva na forma como o 

conhecimento é criado e mantido (Newman & Thomas, 2009).  

O sistema top-down é posto em confronto directo com o sistema bottom-up, e neste balanço 

existem influências que vão desde o gestor com questões de adaptação até ao cliente que 

através de uma crítica forneceu uma nova ideia para um produto, desde um comentário de um 

colaborador acerca de um cliente em redes sociais até uma forma nova, integrada e mais 

produtiva de levar a cabo um processo. 

 

3.3.2. Wikis 

As ferramentas Web2.0 que hoje existem são muito variadas e compõe-se de um vasto leque 

de funcionalidades que vão do comentário até previsões de gostos dos utilizadores.  

Num sistema wiki pretende-se facilitar a colaboração através da escrita colectiva de artigos ou 

textos. Esta é feita no browser e os utilizadores não necessitam de conhecimentos técnicos 

para o fazer, à semelhança dos blogs. 

Em 1995, Ward Cunningham criou uma aplicação que serviria para angariar informação sobre 

padrões de desenho provenientes de qualquer programador que se disponibilizasse a fornecê-

la. O objectivo era transpor as experiências e os padrões utilizados pelos programadores para 

o formato digital de forma simples, e tornar essa informação acessível a qualquer pessoa que 

se interessasse pelo assunto (Cunningham, 1995). 

A aplicação, baptizada de WikiWikiWeb com referência à palavra wiki que significa rápido em 

Havaiano, tinha como sua principal característica a fácil criação de páginas web sem recorrer a 

codificação html. Qualquer pessoa poderia criar ou alterar páginas de acordo com aquilo que 

achava ser correcto, tendo como única forma de assegurar os conteúdos a manutenção de 

versões das páginas e a sua possível regressão. As simples funcionalidades oferecidas pela 
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aplicação resultaram num repositório de conteúdos extenso e detalhado que ainda hoje é 

pesquisável e editável. 

Desde 1995 muito evoluíram os sistemas wiki e novas aplicações foram criadas com mais 

funcionalidades que se adequassem ao seu objectivo. De seguida listam-se algumas 

funcionalidades comuns à maioria das ferramentas wiki existentes: 

 Edição de páginas HTML;  

 Hiperligações entre artigos; 

 Future Links são hiperligações para artigos ainda não criados com redireccionamento 

para a página de edição; 

 Utilização de uma markup language, utilização de certos caracteres, associados a 

palavras ou frases, que facilitam a formatação de texto sem a utilização de tags HTML; 

 Sistema de controlo de versões dos artigos que serve enquanto historial; 

 Sistema de permissões para aceder a artigos ou ter acesso a determinadas 

funcionalidades; 

 Galerias de ficheiros; 

 E a página de discussão que funciona como um fórum associado a cada artigo onde se 

pode partilhar as opiniões acerca do mesmo. 

Sendo que o objectivo de qualquer wiki é a criação e edição de artigos, as primeiras 

funcionalidades são as de carácter mais nuclear. A página de edição de artigos é geralmente 

acedida através de botões de acção que existem na própria página do artigo. Embora de forma 

geral as ferramentas não tragam de origem nenhum editor WYSIWYG, muitas permitem a sua 

instalação através do sistema de extensões da ferramenta. 

Com a markup language para acelerar o processo de escrita e dar forma ao artigo, a edição foi 

simplificada. Através da utilização de caracteres especiais é possível fazer rapidamente uma 

lista, sublinhar uma palavra ou criar uma secção. No entanto, não existe nenhum acordo entre 

as ferramentas e embora muitas das regras de markup sejam idênticas de ferramenta para 

ferramenta, não são iguais, tornando complicada a comunicação entre ferramentas para 

aceder ou mostrar artigos que não tenham sido criadas com o seu motor. 

O sistema de controlo de versões é uma funcionalidade crucial para a segurança e bom 

funcionamento de um wiki, porque permite ao utilizadores escrever sem receio de perder o 

que já existia. Geralmente este sistema é dotado das funcionalidades de comparação, 

visualização e substituição de artigo, assim como a forma de ver quem fez edições e quais 

alterações foram feitas num determinado artigo de forma detalhada. 

 As permissões estão associadas a qualquer funcionalidade, até à de leitura. A forma como o 

sistema de permissões se realiza é através de grupos de utilizadores, ou seja, se existirem os 

grupos “Convidados”, “Registados” e “Administradores” cada utilizador estaria 

obrigatoriamente inserido num destes grupos e teria acesso apenas às funcionalidades do 

grupo. Por exemplo, é comum apenas o grupo dos “Administradores” ter acesso à 

funcionalidade de remoção de artigos. Para ferramentas que tenham a possibilidade de criar 

categorias para os seus artigos, também é permitido associar-lhes permissões independentes. 



33 
 

Claros problemas deste tipo de ferramentas quando usados na internet são o vandalismo e o 

spam. Dada a facilidade oferecida para a criação de conteúdos, o vandalismo de um artigo é 

comum e embora por vezes seja inocente, como um utilizador apenas a experimentar editar, 

muitas outras vezes existe uma clara intenção de publicitar um produto ou tornar um artigo 

errado. Desta forma tanto o controlo de versões como o sistema de permissões servem como 

ferramentas de combate a estas situações. 

 

Figura 10 Utilização de wikis 

Dada a flexibilidade oferecida aos utilizadores para editarem como quiserem as páginas, as 

ferramentas wiki são utilizadas para uma variada panóplia de objectivos. O objectivo mais 

reconhecido seria o de criar uma enciclopédia, com o exemplo de sucesso da Wikipedia. É 

preciso ter noção que esta não é a única forma de se utilizar uma ferramenta deste estilo e 

vários outros objectivos têm também exemplos de sucesso.  

Desde a utilização na educação até à sua utilização na gestão de projectos, as ferramentas wiki 

são utilizadas da forma que a comunidade achar que é mais adequada. Como demonstra uma 

sondagem feita por (Madder, 2009) sobre como as pessoas utilizam um wiki na Figura 10, até 

num público relativamente pequeno existe uma grande variedade no tipo de utilização. 

Assim como mudam os objectivos também mudam os modelos de interacção com a 

ferramenta. Se o objectivo for o de criar uma enciclopédia é preciso ter especial atenção à 

qualidade do conteúdo que é gerado, no entanto se o objectivo for gerir reuniões a atenção 

foca-se na forma como o conteúdo está disposto. 
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Figura 11 Wiki na educação 

Por exemplo, numa escola, a utilização de um wiki pode trazer grande valor. No entanto, é 

necessário que exista um foco na qualidade da informação criada e um maior controlo por 

parte dos professores na gestão dos conteúdos.  

Uma forma de sustentar este modelo seria utilizar membros exteriores à comunidade activa 

para avaliar os conteúdos gerados. Assim sendo cada participante tem a sua função específica 

no modelo e as suas acções definem-se em relação a essa função, como é possível verificar no 

exemplo dado por (Higdon, 2009) na Figura 11. 

Com a introdução deste tipo de ferramentas no dia-a-dia dos utilizadores algumas rotinas 

foram sendo alteradas para se optimizarem. O e-mail deixou de ser a forma mais eficiente de 

partilhar e editar documentos em conjunto porque, ao contrário do que oferece um wiki ao 

nível de disponibilidade e compatibilidade, o sistema de e-mail não é focado para interacções 

colectivas (Newman & Thomas, 2009).  

É evidenciado, na Figura 12 por (Dixon & McNamara, 2008), como a edição de documentos de 

forma colaborativa através do sistema de e-mail acarreta uma maior multiplicidade de acções 

não sincronizadas, enquanto num wiki um artigo está disponível da mesma forma para todos 

os que forem ver, as edições são rastreáveis e comparáveis e a partilha é tão simples quanto 

uma hiperligação.  

Mas deve salientar-se que os wikis são uma entre centenas de ferramentas e plataformas 

colaborativas disponíveis. No entanto, existe quem pareça pensar que os wikis são solução 

para todos os problemas de colaboração. 

No exemplo anterior parece duvidoso que um wiki seja a melhor ferramenta para suportar 

uma cadeira, uma classe ou uma escola, no que se refere à elaboração colaborativa de textos, 

quando existem outras soluções mais fiáveis, como é o exemplo do Google Docs. 

No contexto da aplicação prática desta dissertação, os wikis são utilizados com uma finalidade 

limitada, pelo que, justifica-se a sua utilização para a criação colaborativa de uma enciclopédia 

de conceitos, à semelhança da Wikipedia. 
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Figura 12 Alteração de um artigo colaborativamente 

 

3.3.2.1. Wikipatterns 

A adopção deste tipo de ferramentas pode ser complicada principalmente porque não são de 

uso mandatário. No entanto, certos comportamentos que se relacionam com a adopção por 

parte dos utilizadores, são muitas vezes similares e podem ser utilizadas como linhas 

direccionais em contextos distintos. 

No que se refere à adopção de wikis e associado à filosofia de colaboração comunitária, foi 

criada uma lista de padrões, exemplificada na Tabela 2, que se tem tornado uma base onde 

pessoas que queiram iniciar estes processos possam ver exemplos e partilhar as suas próprias 

experiências.  

O site Wikipatterns.com é uma ferramenta de apoio criada por Stewart Mader, onde 

determinados padrões são identificados pelos utilizadores seguindo a filosofia do conceito 

dado pelo arquitecto Christopher Alexander no livro The Timeless Way of Building. A ideia 

base, de acordo com (Mader, 2008), é que as pessoas quando efectuam tarefas acabam por 

encontrar técnicas e soluções que podem ser reutilizadas, dependendo do seu contexto.  

No entanto, Mader sofre das limitações atrás referidas, dado que o autor parece pensar que os 

wikis são a solução para todos os problemas. Por força disso os seus padrões e anti-padrões 

parecem poder ser aplicáveis a todos os tipos de wikis, embora não sejam todos úteis para 

todas as implementações de wikis. 

De acordo com (Madder, 2007), cada padrão é dividido em 3 partes que exprime uma relação 

existente entre um contexto, um problema e uma solução, que pode ser reproduzida. Por 

arrasto, ao definir estes padrões também se está a definir simultaneamente um conjunto de 

conceitos que os interessados podem utilizar para comunicarem entre si de forma alinhada.  

A relação que existe entre patterns e antipatterns é de oposição. Enquanto os patterns são 

comportamentos que se revelam vantajosos para a utilização do wiki, os antipatterns1 são 

                                                           
1
 O conceito de anti-padrão não é referido por Cristopher Alexander, sendo por isso, uma criação de 

Stewart Mader. 
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comportamentos que, embora não sejam obrigatoriamente maliciosos, prejudicam a 

implementação.  

Os padrões de (Mader, 2008) são definidos em duas perspectivas: people que descrevem como 

as pessoas interagem com o wiki e papeis que ajudem ao crescimento de uma wiki; adoption 

que se referem ao comportamento mais geral da organização em relação ao wiki.  

 

Tabela 2 Exemplos de Wikipatterns 

Embora os Wikipatterns sejam baseados no trabalho de Christopher Alexander, a sua aplicação 

no ambiente empresarial denota semelhanças com as perspectivas organizacionais referidas 

anteriormente no capítulo de Cultivo e Implementação.  

Se a implementação de um sistema de gestão de conhecimento for pertinente para a 

organização, os comportamentos que acrescentam mais valor devem ser incentivados e 

facilitados, enquanto comportamentos que dificultem o sucesso da implementação devem ser 

desaconselhados. 

Ao listar-se comportamentos verificados em outras implementações de ferramentas wikis, 

mesmo que não sigam o modelo Wikipedia nem sejam focadas num domínio fechado, existe 

uma observação mais consciente da realidade, consequente de um sentido de alerta mais 

apurado para as situações descritas.  

Foram analisados vários padrões disponibilizados pela comunidade do Wikipaterns e 

identificados quais os presentes na comunidade e na ferramenta da Safirapedia. Sendo que, 

aqueles que pareciam ser úteis e não estavam presentes naturalmente, eram incentivados e 

encorajados. 

 

3.3.2.2. Exemplos 

Wikipedia 

A ideia de criar uma enciclopédia virtual aberta ao público não começou com a Wikipedia mas 

com o seu antecessor Nupedia. A ideia era qualquer pessoa poder entregar um artigo e este 

seria avaliado por vários especialistas em diversos temas e inserido na ferramenta, no entanto 

os resultados não compensavam o esforço.  

Depois de descobrirem o wiki, os criadores da Nupedia decidiram mudar a sua perspectiva e 

decidiram utilizar a ferramenta para criar uma enciclopédia aberta a todos e que pode ser 

People Patterns

•WikiChampion

•WikiGardener

•Colaborator

•Invitation

People Antipatterns

•Bully

•Leech

•Vandal

•Wikiphobia

Adoption Patterns

•Acess Wikibility

•FAQ

•EngadgementLader

•Recognition

Adoption 
Antipatterns

•All wiki All the time

•Contributor for 
Hire

•Build it and they 
will come

•Too much structure
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editada por qualquer pessoa de forma colaborativa. A intenção é que as pessoas partilhem 

informação sobre aquilo que já conhecem, sem que tenham de se identificar para fazer isso e, 

no entanto, criar uma enciclopédia de confiança2. Qualquer pessoa pode efectuar alterações, 

referências, criar hiperligações entre páginas, virtualmente todo o tipo de modificações, desde 

que estejam de acordo com as políticas de edição (Wikipedia, About, 2003)3. 

Para manter o alinhamento entre as várias perspectivas dos conteúdos que são inseridos 

existe a possibilidade de comunicar com os outros utilizadores através de uma discussion page. 

Para qualquer utilizador registado este funcionalidade está disponível e acessível a partir das 

páginas dos respectivos conteúdos. 

 

Os editores identificaram 5 pilares em que assenta a Wikipedia (Wikipedia, 2005): 

 É uma enciclopédia – contém informações enciclopédicas e os conteúdos devem ser 

verificados através de citações para fontes seguras. Não serve para exprimir opiniões, 

experiências ou interpretações, não se permite publicidade e não deve ser confundido 

com um dicionário. 

 Tem uma perspectiva neutra – existe um esforço para que não se siga uma 

perspectiva única o que significa muitas vezes que se tenham de seguir várias 

perspectivas diferentes. Quando existem tópicos controversos utiliza-se a 

funcionalidade talk page que é um fórum onde se podem discutir quais os pontos de 

vista importantes e viáveis. 

 É de conteúdo livre – qualquer pessoa pode editar e redistribuir, nenhum editor é 

dono de nenhum artigo e todas as contribuições podem ser editadas e distribuídas 

porque estão debaixo de uma licença de gratuidade ao público. 

 O comportamento entre os editores deve ser respeitoso – mesmo quando se 

discorde fazer uso de regras de etiqueta e não entrar em ataques pessoais ou guerras 

de edição. Assumir de mente aberta as outras opiniões e tentar sempre encontrar 

consenso. 

 Não existem regras estáticas – não existem regras de como interagir com a Wikipedia 

e incentiva-se que as pessoas sejam arrojadas nas suas edições sem problemas porque 

nenhum erro é irrecuperável. 

Os utilizadores que participam na Wikipedia são os mais variados a nível etário, geográfico e 

cultural. Não é necessário qualquer tipo de treino ou formação para ser um editor, no entanto 

o conteúdo deve ser devidamente verificado, através de citações para fontes independentes e 

de confiança como livros, artigos de revistas, notícias de televisão ou mesmo páginas Web.  

São considerados Wikipedians os editores que contribuem para o funcionamento da Wikipedia 

ao contrário dos que apenas a usam para consulta. Podem desempenhar diversas funções 

como acolher novos editores, reconhecer ou premiar editores que mereçam, fazer upload de 

                                                           
2
 Um estudo feito pela revista Nature (Giles, 2005), diz que entre 42 artigos que se encontravam nas 

duas enciclopédias, a Britannica, uma enciclopédia reconhecida pela sua qualidade, tinha à volta de 3 
erros científicos nos artigos, e a Wikipedia tinha à volta de 4.  
3
 Referências à Wikipedia referentes apenas às suas próprias políticas. 
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fotografias, limpar os artigos, adicionar citações, etc. A lista do tipo de contribuições é uma 

lista longa em constante evolução à medida que novas formas de editar vão aparecendo 

(Wikipedia, 2002). 

Cada utilizador pertence a um determinado grupo que tem por defeito certas permissões 

associadas, no entanto existem permissões que lhe dão acesso a algumas outras 

funcionalidades que vão para além dessas de grupo chamadas flags. Este esquema de 

permissões é complexo e visa cobrir todas as necessidades para que a Wikipedia funcione da 

forma mais correcta possível a nível mundial.  

Os grupos que existem são 4: os utilizadores normais, os administradores, os burocratas e os 

stewards. Os utilizadores normais podem ser anónimos e têm limitações nas páginas que 

podem editar, upload de ficheiros ou criação de talk pages, podem ser novos utilizadores com 

ainda algumas limitações de edição, autoconfirmed com poucas limitações de edição e chegam 

automaticamente a este nível pelo histórico de acções que têm ou confirmed que têm os 

mesmos privilégios que os autoconfirmed mas a permissão não é fornecida automaticamente. 

Os utilizadores administradores só o podem ser depois de efectuarem um pedido e este ser 

cuidadosamente analisado porque são os utilizadores com a maior lista de permissões sobre 

conteúdos e têm acesso a funcionalidades como remoção de páginas, protecção de páginas, 

rollback, etc. Os burocratas são utilizadores de confiança que têm permissões especiais para 

gerir os utilizadores como por exemplo renomeação. Por fim os stewards são utilizadores 

elegidos que podem adicionar ou remover qualquer utilizador de qualquer grupo e ainda 

adicionar ou remover flags de permissões4. 

 

Intellipedia 

A Intellipedia é um sistema de partilha colaborativa de dados dentro da comunidade de 

inteligência dos Estados Unidos América que é composto por 3 wikis diferentes, JWICS, 

SIPRNet, e Intelink-U. O seu principal objectivo define-se pela partilha de informação relevante 

acerca de locais, pessoas ou informações de interesse para as comunidades entre várias 

agências norte-americanas, não acessível ao público em geral. 

Foi efectuado um estudo etnográfico dos utilizadores da Intellipedia e desse estudo retiraram-

se algumas observações interessantes. Primeiro, nem todos os utilizadores que fazem 

contribuições para a Intellipedia são da geração Web2.0 e nem todos os utilizadores com vinte 

e poucos anos são contribuidores; na realidade os maiores adeptos da ferramenta são 

analistas com cerca de cinquenta anos. Segundo, uma das principais preocupações é o da 

qualidade de informação que não é verificada e como qualquer pessoa da comunidade pode 

fazer edições e estas não são avaliadas, corre-se o risco de, por exemplo, ter uma afirmação 

factual misturada com uma opinião pessoal de forma a comprometer esse pedaço de 

informação.  

Esta característica arrasta dúvidas mas também tem benefícios, pois pode motivar os 

utilizadores. O facto de não existir anonimato como no Wikipedia, faz com que todo o 

                                                           
4
 Pode ser visto uma extensa tabela das permissões associadas aos grupos e especificações sobre cada 

uma na página http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:User_access_levels. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:User_access_levels
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conteúdo que é introduzido seja rasteado para os seus autores, o que, consequentemente, 

influencia o reconhecimento profissional dentro da comunidade (Dixon & McNamara, 2008). 

De facto existem outros sistemas que também são utilizados por parte dos analistas, tal como 

os blogs servem bem mais a função de discutir ideias do que o talk page. A sua importância era 

tal, que os utilizadores não viam o sistema Intellipedia como um único sistema, embora 

reconhecessem a sua independência, mas como uma parte de um outro sistema mais 

abrangente de comunicação onde os analistas poderiam partilhar as suas opiniões e factos 

relevantes com o resto da comunidade. O que acaba por acontecer é que um determinado 

analista passa a ser observado pelos seus colegas através, não só o seu currículo, como 

também aquilo que partilhou e, portanto, da sua perspectiva sobre temas específicos. 

Muitos dos analistas já declaram a Intellipedia como o sítio ideal para iniciar uma pesquisa de 

informação sobre um determinado tema. Isto não é apenas pelo conteúdo que é inserido mas 

também pelas hiperligações que são criadas entre esse conteúdo e outras fontes de 

informação relevante, como que uma cadeia de referências que pode ser puxada.  

Houve uma alteração no comportamento dos analistas a alguns níveis, tal como na forma de 

trabalhar que anteriormente era baseada no secretismo da informação e agora os analistas 

fazem um esforço para partilhar e escrever aquilo que sabem mesmo depois dos superiores 

mostrarem algumas preocupações com a ferramenta (Dixon & McNamara, 2008). 
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4. Intervenção, Investigação e Resultados 

 

4.1. Problemática 

A gestão do conhecimento tem tido um investimento crescente no âmbito organizacional. A 

velocidade a que se produz informação e conhecimento dentro de uma organização implicou o 

desenvolvimento da investigação e a criação de técnicas que potenciem a conversão desse 

conhecimento tácito para conhecimento explícito para as organizações. Progressivamente, os 

gestores começaram a perceber a importância dos processos de análise da informação gerada 

no dia-a-dia das suas organizações. 

Começaram assim a surgir ferramentas de alojamento e partilha de informação que se 

tornaram imprescindíveis. No entanto, não existe o melhor sistema de gestão de 

conhecimento; existem várias formas e várias ferramentas com o mesmo objectivo mas com 

processos e metodologias diferentes. Para cada organização, para cada realidade, para cada 

momento da evolução organizacional haverá o sistema que melhor se adequa e que responde 

às necessidades e às características dos utilizadores que vão interagir com ele. 

No entanto, a forma como se disponibiliza a informação só tem importância caso exista 

informação relevante para partilhar. Tanto a qualidade como a quantidade da informação são 

variáveis críticas para uma boa aprendizagem. Um sistema de gestão de conhecimento que 

tenha pouca informação para oferecer aos seus utilizadores vai acabar por cair em desuso, 

assim como um sistema que não tenha informação fiável e actual. 

Por outro lado, com a capacidade e o ritmo de aprendizagem dos trabalhadores de hoje, chega 

a ser desmoralizante não conseguir partilhar o conhecimento no ambiente profissional, ainda 

para mais, quando essa partilha acontece com enorme sucesso na vida pessoal.  

As novas tecnologias Web2.0 permitem a qualquer utilizador não técnico partilhar as suas 

experiências e histórias com os seus amigos sem restrições ao como ou porquê dessa 

expressão pessoal. No entanto, no ambiente organizacional, geralmente dá-se primazia ao 

controlo, à forma e à intenção da partilha, quando se pretende obter resultados idênticos na 

partilha de histórias e experiências. 

Com a utilização de uma ferramenta wiki é dada uma grande liberdade ao utilizador nos actos 

da criação e partilha de conhecimento explícito e, embora a natureza da própria ferramenta 

sugira essa mesma liberdade, podem ser utilizadas políticas e metáforas para guiarem a sua 

utilização, como acontece na Wikipedia. Nesse caso, as preocupações pela qualidade e pelo 

controlo do conteúdo que é gerado podem ser encaradas como sendo similares às 

necessidades organizacionais. 
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4.1.1. Safira 2.0 

A SAFIRA Consultadoria em Informática, S.A. é uma empresa de consultoria tecnológica 

portuguesa, fundada em 1997, hoje com cerca de 150 colaboradores. A sede é em Lisboa, 

Carnaxide, mas os seus colaboradores trabalham, na sua grande maioria, nas instalações dos 

clientes. Através da sua filial na Polónia compete em mercados Europeus, trazendo uma 

dispersão geográfica considerável. As principais áreas de actuação são a área Financeira e 

Telecomunicações, não se limitando a estas. 

Em Fevereiro de 2008 o Eng. Luís António, CEO da Safira, escreveu no seu blog (António, 2008) 

um artigo onde definiu 6 sugestões para projectos de estágio no âmbito do projecto Safira 2.0, 

que visa uma solução para adopção de novas tecnologias de forma a suportar as necessidades 

de colaboração, integração e comunicação. 

Os projectos eram: Safirapedia, Google Safira, Safirabook, iSafira, Corporate Social News e 

Web 2.0 knowledge and colaboration platform, Figura 13.  

 

Figura 13 Projectos Safira 2.0 

 

Esta investigação baseia-se na implementação do projecto Safirapedia. Com a Safirapedia, a 

gestão da Safira pretende que os conceitos existentes por toda a empresa, formal ou 

informalmente, sejam definidos explicitamente e estejam sempre actuais e disponíveis para 

todos os colaboradores contribuindo para uma perspectiva colectiva comum. Para que esta 

documentação seja actual, representativa e comum a toda a Safira, estes conteúdos devem ser 

criados pelos próprios colaboradores que os vão utilizar. 

O projecto Google Safira é, também ele, a base de uma dissertação de MEIC desenvolvida nos 

mesmos parâmetros contextuais que o projecto Safirapedia.  
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4.1.2. Objectivo 

Nesta investigação pretende-se analisar a implementação de um wiki, utilizando o modelo 

Wikipedia, na perspectiva de acrescentar valor à sua utilização numa organização. Não se 

pretende analisar apenas a componente técnica da implementação do sistema, mas também, 

e sobretudo a análise social e comportamental consequente, factores estes que contribuem 

decisivamente para o sucesso da iniciativa. 

O objectivo do trabalho é, assim, implementar a Safirapedia, uma ferramenta de apoio à 

definição e disseminação dos conceitos e referências existentes na empresa Safira através de 

uma construção colaborativa desses conteúdos. Pretende-se que a Safirapedia venha a 

contribuir para a mudança na cultura da empresa que pretende evoluir para uma Entreprise 

2.0.  

A análise desse processo vai permitir explorar a relação entre Organização Aprendente e a 

implementação de um sistema wiki. Foram analisadas em detalhe um conjunto de 

metodologias e acções que facilitam a instalação e a utilização deste tipo de ferramenta. Estas 

poderão depois ser utilizadas em outros contextos e noutras organizações.  

Pretende-se também avaliar se o modelo Wikipedia se adequa a um domínio empresarial e 

descobrir de forma se pode fazer isso. Trata-se de duas realidades diferentes, pelo que, o 

sucesso no contexto público não implica necessariamente o sucesso no contexto empresarial. 

A investigação não tem apenas um objectivo académico, dado que, se pretende atingir 

objectivos e obter resultados simultaneamente para a investigação e para a empresa Safira. As 

necessidades profissionais da Safira pressionam para que se afecte a realidade com a 

investigação. 

Nesta secção, seguindo a metodologia de Action Research, detalha-se o contexto real da 

investigação e as acções adoptadas para atingir os resultados pretendidos. As acções existem 

de forma paralela ou entrelaçada entre si e serão definidas no seguinte modelo: 

 Acção – Descrição da realização prática da acção; 

 Desafios – Descrição da reflexão sobre desafios de mudança que existem. 

 Padrões – Descrição de comportamentos e atitudes que auxiliem a mudança. 

Como foi referido, existe foco na parte técnica e social. Nas acções são feitas referências a 

situações do âmbito técnico com base em análises e implementações do investigador. A 

descrição da acção visa abranger uma visão geral da realidade, não se limitando aos aspectos 

técnicos da implementação. Pretende-se, assim, evidenciar a interacção do investigador no 

processo e as respectivas causas e consequências. 

Para sustentar a perspectiva social da investigação é feito um paralelismo entre os desafios 

descritos por (Senge et al, 1999) e cada acção realizada. Estes desafios são comuns às 

empresas que querem evoluir para uma Organização Aprendente. A identificação destes 

desafios no caso real da Safira, permite relacionar o processo de implementação de um 

sistema wiki no decorrer do processo de mudança de organização tradicional para Organização 

Aprendente. 



43 
 

Da mesma forma, é feito um levantamento de padrões definidos por (Mader, 2008) que 

auxiliem no sucesso do projecto. Esta análise permite definir quais os padrões que mais se 

adequam à implementação de um wiki no domínio organizacional com o modelo Wikipedia. 

No entanto, a aplicação destes padrões não valida uma conclusão sobre a utilidade de uma 

Wikipedia no domínio organizacional, sendo que esta conclusão apenas pode ser retirada dos 

resultados estatísticos finais em oposição ao grau de dificuldade para os atingir. 

Os utilizadores são a principal fonte de valor e o sistema só funciona mediante a injecção de 

informação. Isto faz com que o comportamento e as atitudes dos utilizadores sejam factores 

decisivos no sucesso destes sistemas. A metodologia Action Research permite incrementar 

este factor no processo de investigação. Na monitorização do processo, o investigador analisa 

a evolução da interacção dos utilizadores com o sistema, podendo desenvolver acções que 

promovam essa interacção. 

A validação dos resultados desta investigação é suportada por esta metodologia que se define 

através da participação activa do investigador no caso a estudar. O sucesso ou o insucesso das 

acções do investigador, permitem facilitar ou evitar processos que são aqui testados noutras 

investigações que se venham a realizar neste âmbito. 

 

4.1.3. Safirapedia 

A Safirapedia pretende ser uma enciclopédia de conceitos e conhecimentos internos da Safira. 

Pretende-se que esta ferramenta seja útil para todos os colaboradores, de todos os 

departamentos e que seja também actualizada por todos os colaboradores, de todos os 

departamentos. 

A Safirapedia não deve ser confundida com um repositório de ficheiros nem com uma rede 

social, embora possa ter algumas similaridades com esses dois sistemas. A Safirapedia tem 

como foco principal a agregação do conhecimento que os colaboradores consideram ser 

importante ter e partilhar com o resto da empresa, sejam eles conceitos específicos a cada 

departamento ou mais gerais a toda a organização. 

Utilizando o modelo SECI, detalhado no capítulo de Conhecimento Organizacional, podemos 

situar a Safirapedia nos quadrantes tácito-explícito e explícito-explícito. Tanto a fase de 

Exteriorização como a fase de Combinação são afectadas pela implementação desta 

ferramenta, no sentido em que se está a motivar a reflexão e partilha do conhecimento 

individual, ao mesmo tempo que se está a criar uma base de conhecimento organizacional. 

Os critérios com os quais se avaliou a ferramenta ideal foram criados em conjunto com o CEO 

da Safira. O apoio e patrocínio do CEO da empresa ao projecto foram fundamentais, porque 

imprimiram ao processo um sentido de liderança com grande valor, dado o seu conhecimento 

da empresa, da sua cultura e hábitos dos colaboradores. Este é um facto importante, também, 

porque realiza a necessidade de existir um apoio da gestão de topo para se conseguir atingir 

um estado de mudança real. 
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4.2. Análise Situacional do Projecto 

Estas análises foram efectuadas ao longo do projecto, no entanto, para facilitar a compreensão 

do processo são aqui apresentadas. 

Depois de colocar a Safirapedia online, era necessário começar a avaliar o ambiente de forma 

a começar a incentivar a mudança dos colaboradores e, no fundo, da própria Safira. Com o 

intuito de perceber onde esta mudança se deveria focar, foram utilizadas diversas teorias. 

Estas têm a função de expor a realidade nos pontos críticos onde a mudança pode ser 

influenciada. 

Desta forma, é feita uma análise ao domínio da mudança definindo os seus limites, uma 

análise à cultura da Safira definindo os 3 níveis no modelo de Edgar Schein, uma análise aos 

pontos onde se pode influenciar a mudança utilizando o modelo ADKAR e por fim, uma análise 

às forças que potencializam e opõem à mudança. 

 

4.2.1. Análise “Limits of Change” 

De acordo com a teoria do “Limits of Change”, referido no capítulo Planeamento e Estratégia 

da Mudança, embora uma mudança profunda possa ocorrer de várias formas, a sua realidade 

é parametrizada em três pontos: os ideais que a guiam, as inovações que acarreta e, por fim, 

os métodos e ferramentas que a suportam, pelo que é importante analisar os limites da 

mudança para verificar quais os processos que impedem a sua concretização em favor da 

estabilidade e integridade do sistema existente. 

Nesta perspectiva, são os ideais que guiam uma mudança e que definem as suas fronteiras e a 

direcção para onde ela se pode expandir. Na Safira, a direcção ideológica que suporta o desejo 

de mudança é a tornar a Safira numa Enterprise 2.0. Através de uma mudança nos sistemas 

informáticos, pretende-se melhorar o acesso e a criação de nova informação relevante para 

todos, implicando assim uma mudança cultural e de rotinas, melhorando a comunicação, a 

colaboração e a integração dos colaboradores. 

Por outro lado, apesar das novas ferramentas e sistemas facilitarem as condições para a 

partilha de conhecimento, o facto da sua utilização na Safira ser voluntária não permite um 

impacto imediato. A evolução da mudança no sentido do desenvolvimento do conhecimento 

partilhado será exponencial, sendo que o aumento da participação vai implicar alterações nos 

protocolos e nas políticas da empresa. 

Por fim, a utilização dos métodos e ferramentas que suportam a mudança, vai, por um lado, 

potenciar a mudança, provocando a interacção entre os indivíduos, mas as limitações destes 

mesmos métodos vão, por outro lado, limitar essa mudança.  

Torna-se, por isso, necessário obter uma perspectiva mais abrangente da organização para 

reduzir esses limites e alargar as fronteiras da mudança. Para conseguir essa abrangência, 

foram utilizados e aplicados os métodos e ferramentas descritos nesta dissertação. 
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4.2.2. Análise da Cultura 

A implementação da Safirapedia na organização, pelo facto de ser uma ferramenta de 

interacção social e de partilha, obriga a uma análise à cultura da Safira. 

Foi utilizada a framework de Edgar Shein, descrita no capítulo Cultura Organizacional, pelo 

facto desta se basear num modelo dinâmico de como a cultura é aprendida, transmitida e 

mudada, considerando diferentes níveis através dos quais a cultura de uma organização pode 

ser analisada.  

Assim, foram analisados os três níveis da sua manifestação, necessários para a sua 

interpretação: 

Assumptions 

Uma sondagem feita pelo investigador em Outubro de 2009 a 28 
colaboradores da Safira demonstrou que existe uma utilização das 
ferramentas Web 2.0. No entanto, existem mais consumidores do que 
produtores de conteúdos. 

 Das 36% de pessoas que possuem blogs 45% escrevem com uma 
regularidade de 2 semanas ou menos. 

 Embora 89% dos participantes usem a Wikipedia apenas 11% já 
fizeram alterações. 

 Cerca de 82% coloca dúvidas em mailing lists ou sistemas 
semelhantes e 79% responde a emails enviados por mailing lists. 

 Apenas 18% dos inquiridos admitiram nunca pedir ajudar através 
de comunidades e 43% apenas fazem uso dessa ajuda quando 
não conseguem mesmo resolver o problema. 

 Quando questionados sobre se consideravam importante a Safira 
ter um repositório de conceitos importantes, 100% responderam 
que sim. 

 
Analisando os resultados desta sondagem verifica-se que não só existe 
uma mentalidade aberta à utilização deste tipo de ferramentas como 
existe uma consciência da sua importância e necessidade na organização. 
 

Espoused Values 

A Safira descreve no site os seus valores: “Honestidade , Transparência -
Ética - Rigor - Responsabilidade -na forma como conduzimos o negócio e 
como nos relacionamos com os nossos accionistas, clientes , 
colaboradores, fornecedores, concorrentes e quaisquer outras partes 
interessadas.” 
 A aposta constante na formação dos seus colaboradores e os processos 
de avaliação que premeiam a meritocracia, confirmam a preocupação da 
gestão em criar um ambiente motivador e energético. 
A representação da Safira em várias aplicações Web2.0, como o LinkedIn, 
Kirupa, Facebook ou SlideShare, comprova o empenhamento da gestão 
em participar neste tipo de comunidades e utilizar este tipo de 
ferramentas. 
O incentivo à utilização de ferramentas Web2.0 é visível nos blogs dos 
membros administrativos, nomeadamente o artigo (António, 2008) que 
deu origem a esta investigação. 
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Artifacts 

Interessa analisar de que forma se efectua a comunicação e a 
colaboração na prática para inferir quais os “artefactos” que definem a 
cultura. Foram analisados os sistemas já existentes na empresa: 

 Corporate Social News - é uma aplicação Web onde se divulgam 
as notícias da empresa e onde qualquer colaborador pode 
introduzir novas entradas;  

 MOSS - uma instância da aplicação Sharepoint da Microsoft onde 
estão representados os vários departamentos e uma aplicação de 
Enterprise Process Management5. A componente relativa a cada 
departamento é composta por diversas áreas, onde se destacam 
as de anúncios, de documentação necessária e respectivos links, 
contactos e ainda dois wikis em dois departamentos distintos. Por 
outro lado, na componente da aplicação de EPM estão os 
manuais e documentos de apoio à sua utilização; 

 WordPress - possibilita a gestão de blogs para que qualquer 
colaborador ou grupo de colaboradores possa ter o seu próprio 
blog; 

 Pulse - ferramenta de micro-blogging à semelhança do Twitter só 
que direccionado ao que se está a trabalhar no momento, ao 
invés do que se está fazer no momento; 

 mailing lists - com vários grupos, do nível departamental ao nível 
social ou técnico; 

 Google Safira - aplicação de pesquisa organizacional que integra 
vários sistemas e file shares. 

 Wiki do Quartz - onde são partilhadas experiências relativas a 
uma ferramenta desenvolvida internamente de suporte ao BPM. 

 
Tabela 3 Framework de Schein aplicado à Safira 

Concluindo, estão criadas as condições culturais para efectuar a mudança na Safira. A análise 

aos três níveis comprova que existe vontade e condições para implementar uma Safirapedia e 

transformar a Safira na Safira2.0. 

4.2.3. Análise ADKAR 

No sentido de ter uma perspectiva mais abrangente e completa sobre o contexto onde se vai 

dar a mudança, uma análise ADKAR vai dar uma ideia de quais serão alguns dos pontos críticos 

que se podem encontrar, tal como referido no capítulo Planeamento e Estratégia da Mudança.  

Nesta análise, na Tabela 4, é feita uma observação metódica aos níveis considerados 

importantes para o sucesso da mudança que se pretende na Safira. 

                                                           
5
 A aplicação de Enterprise Process Management visa alinhar os recursos e o tempo gasto com os 

projectos e tarefas a realizar.  
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Awareness 

Razões pelas quais a mudança é necessária: 

 Melhorias na comunicação e colaboração interpessoal e inter-
equipas; 

 O conhecimento organizacional fica mais distribuído. Reduzem-se 
os nichos de informação (informação apenas conhecida dentro de 
uma equipa ou departamento); 

 A informação fica acessível de forma mais eficiente e eficaz. A 
qualquer hora e a qualquer dia podem ser feitas pesquisas e 
obter-se resultados. 

Desire 

Razões pelas quais os colaboradores quereriam participar: 

 Apoiar a Safira a melhorar-se enquanto organização; 

 Ser reconhecido profissionalmente pelos colegas numa 
determinada área ou assunto; 

 Partilhar o conhecimento que têm com os outros fazendo parte 
de algo maior que o individuo. 

Knowledge 

Capacidades e conhecimento específico para participar na mudança: 

 Ter acesso à internet com capacidades de navegar através de um 
browser; 

 Saber inglês escrito e falado; 

 Conhecer as funcionalidades oferecidas pela ferramenta. 

Ability 

Possibilidades para participar utilizando as capacidades e conhecimento 
necessários: 

 Criação de novas rotinas de trabalho que impliquem a 
participação na Safirapedia; 

 Gestão do tempo de forma a conseguir participar na Safirapedia; 

 Criação de novos artigos e manutenção de artigos existentes.  

Reinforcement 

Factores de reforço da mudança: 

 A gestão de performance inclui a participação; 

 Simplificação na criação conjunta de conhecimento. 
Tabela 4 ADKAR aplicado à Safirapedia 

Esta análise focada no colaborador, permite antecipar alguns dos desafios que podem surgir. 

É, do ponto de vista da gestão do processo, um ponto de partida para a mudança na sua 

perspectiva sobre estas dimensões. 

4.2.4. Análise “Force Field” 

Esta análise, de acordo com Kurt Lewin, permite diferenciar os pontos para as forças 

Potenciadoras e Oponentes que podem ser mais facilmente influenciados dado que se baseia 

numa escala de classificação de 1 a 5, com valores positivos e negativos, e pretende servir para 

direccionar o foco das acções a tomar.  

As forças listadas foram identificadas pelo investigador, com base na observação e entrevistas 

não estruturadas, como sendo as mais visíveis e aquelas onde alguma acção poderia ser 

aplicada, no sentido de aumentar ou diminuir a sua força. 
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Forças Potenciadoras Mudança Forças Oponentes 

Centralização do conhecimento 
+4 

Desenvolver a 
Safirapedia através da 

escrita colaborativa 

Falta de tempo 
-5 

Reconhecimento Profissional 
+3 

Insegurança das capacidades 
individuais 

-5 

Partilha de informação 
+2 

Falta de hábitos de partilha 
-3 

Apoio da gestão de topo 
+2 

Indiferença à partilha 
-2 

Acessibilidade 
+1 

Desconhecimento da existência 
da iniciativa Safirapedia 

-1 
Tabela 5 Análise de Forças aplicada à Safirapedia 

Através deste quadro é possível verificar que as forças que se opõem à mudança têm maior 

peso. Logo, existem barreiras à mudança na Safira. 

É importante analisar os factores de resistência e encontrar formas de reduzir a sua 

importância ou eliminá-los. As forças com maior peso são a falta de tempo e a insegurança nas 

capacidades individuais.   

Ambos os factores tendencialmente vão reduzindo a sua importância após o período inicial de 

implementação da Safirapedia. Com a habituação, o tempo gasto para efectuar uma acção na 

Safirapedia é cada vez menor, passando a ser cada vez menos uma barreira. Da mesma forma, 

a insegurança pessoal na utilização de qualquer ferramenta vai sendo diluída pela frequência 

de utilização, devendo criar-se um espírito de confiança valorizando a participação. 

Por outro lado, as forças potenciadoras podem ser incentivadas, tornando o seu peso relativo 

maior. É importante criar formas de incentivo, de reconhecimento profissional e partilha 

associados à utilização da Safirapedia. 

 

4.3. Projecto Safirapedia: Cultivar a Mudança 

A implementação deste projecto foi um processo evolutivo, contínuo e interactivo, pelo que se 

torna difícil estabelecer fases no processo.  

A ferramenta instalada foi um wiki, mas a Safirapedia não pretende ser apenas um wiki, mas 

também um espaço de partilha e colaboração entre os colaboradores. Como tal, embora a 

ferramenta seja imprescindível para o sucesso do projecto, todo o envolvente do processo de 

implementação também o é. 

Após uma definição da Safirapedia e serem enunciados os serviços que fornece, são agora 

detalhadas as acções tomadas para se cultivar uma comunidade associada à Safirapedia e 

incentivar a criação e partilha de conteúdos. Desta forma, é descrito o processo de mudança 

associado à implementação da Safirapedia do ponto de vista do investigador. Está também 

representado um mapa temporal do projecto e suas acções mais influentes no Anexo 1. 
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No desenvolvimento e implementação da Safirapedia foi utilizada a metodologia Action 

Research. Tal como referido acima, esta metodologia pesquisa-acção-pesquisa, assenta numa 

abordagem qualitativa de um ciclo de evolução onde o investigador é parte integrante do 

processo e interage directamente nele. Nesse sentido, longo do projecto o investigador 

desenvolveu um conjunto de acções, ou processos, umas planeadas outras emergido em 

consequência do contexto. Quer umas como outras, representam episódios no processo de 

mudança.  

O investigador é o actor impulsionador em todas as acções desenvolvidas e aqui apresentadas, 

exceptuando quando é especificado de outra forma. Como colaborador da Safira, o 

investigador teve a oportunidade de intervir activamente nas rotinas da empresa, interagindo 

com outros colaboradores no dia-a-dia. Este facto facilitou o papel do investigador enquanto 

observador actuante, permitindo uma monitorização atempada das acções implementadas e 

consequente adaptação com a aprendizagem adquirida. 

As acções concretizadas são abaixo apresentadas seguindo uma narrativa para a descrição da 

acção, das suas causas e consequências. O detalhe da descrição da acção será proporcional ao 

impacto que, na opinião do investigador, esta teve no processo de mudança. 

Cada acção termina com um quadro onde se faz a ligação com os desafios de uma 

transformação de uma Organização Aprendente. Estão presentes também no quadro, nas 

acções onde se justifique, quais os padrões de Wikipatterns encontrados. 

Para cada Wikipattern encontrado, mesmo que este esteja presente em várias acções, apenas 

será descrito a primeira vez que for descoberto. Isto deve-se ao facto de cada padrão já ser por 

si só bastante específico a uma determinada situação.  

4.3.1. Seleccionar a ferramenta e configurar as funcionalidades 

O projecto iniciou-se em Setembro de 2010 na sede da Safira em Miraflores, Lisboa. Na 

primeira semana houve um processo de acolhimento, intitulado de On Boarding, pelo qual o 

investigador passou com outros colaboradores que estavam a entrar para a posição de 

Software Developers. Este foi o primeiro processo formal da Safira no qual o investigador 

participou. 

Depois de dois dias de leitura acerca de alguns dos protocolos da empresa, deu-se início ao 

projecto. 

Desde o princípio que ficou acordado com o CEO que existiriam reuniões semanais com o 

investigador de forma a manter uma actualização permanente do progresso do projecto.  

Numa fase inicial estas reuniões serviram para definir o que se pretendia da Safirapedia e de 

que forma se poderiam atingir esses objectivos. O CEO forneceu uma listagem de 

funcionalidades imprescindíveis ao projecto. A partir daqui, o investigador seguiu no sentido 

de encontrar mais funcionalidades que podiam ser úteis e trazer valor. No entanto, houve a 

preocupação de não escolher uma ferramenta que tivesse muitas funcionalidades, não sendo 

extraordinária em nenhuma delas. 
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Foram considerados os seguintes requisitos na decisão da ferramenta a adoptar: 

 Ser uma aplicação possível de se correr em qualquer browser; 

 Ter um sistema de permissões para assegurar a manutenção e o bom funcionamento 

do sistema por mais do que uma pessoa; 

 Ser fácil de inserir e editar conteúdo, ou seja, não ser acessível apenas a pessoas com 

conhecimentos técnicos; 

 Proporcionar um espaço virtual onde se possa discutir sobre cada conceito; 

 Motivar a utilização através de funcionalidades e interfaces amigáveis; 

 Suportar de várias línguas; 

 Ter integração com o Active Directory ou LDAP, o sistema de identificação da Safira. 

Foi feita uma análise das ferramentas existentes no mercado e através da sua utilização, que 

era muitas vezes limitada pelo facto de ser necessário licenças e de se ter acesso apenas a uma 

demonstração, o investigador fez uma comparação entre elas, escolheu a que lhe pareceu 

mais adequada e elaborou um relatório sobre as duas ferramentas que eram melhores. Está 

representado no Anexo 2 a tabela comparativa de funcionalidades que foi utilizada no 

relatório para justificar a escolha. 

A pesquisa foi feita através do Google, do Wikimatrix6 e do estudo da Gartner (Drakos et al, 

2009). Foram testadas cerca de 14 ferramentas diferentes em cerca de 45 dias, entre as quais: 

Tiki-Wiki, Atlassian Confluence, MediaWiki, TWiki, BitWeaver, WordPress, Drupal, DokuWiki e 

Telligent Community. 

Foram excluídos o WordPress e o Drupal pelas limitações inerentes à natureza das 

frameworks, direccionadas para CMS (Content Management System). O DokuWiki é uma 

ferramenta poderosa de wiki mas não tem uma interface amigável para leitores nem editores. 

O TWiki é baseado na tecnologia python e associando à inexperiência pessoal nessa 

linguagem, não facilita alterações caso seja necessário. O Bitweaver é um wiki baseado na 

ferramenta Tiki-Wiki embora ainda com algumas falhas. O MediaWiki embora seja a mais 

clássica ferramenta de wiki não tem traz mais valor acrescentado por isso, e tem uma interface 

de edição pouco intuitiva e uma configuração complexa baseada em edição directa em 

documentos sem interface Web. 

O que se pretendia era uma simulação do serviço oferecido pelo Wikipedia, o objectivo não 

era fazer da Safirapedia um género de aplicação “canivete suíço”, com demasiadas 

funcionalidades distintas.  

Esta é a forma mais eficaz para que não haja sobreposição com outros sistemas que tivessem 

essas funcionalidades, e para evitar que houvesse desfoco do objectivo principal de criar 

conteúdo relevante de forma colaborativa. 

A framework escolhida foi a Tiki-Wiki que cumpre os requisitos base assinalados e é um 

projecto open source, o que significa que o código é facultado pelos autores sem encargos 

                                                           
6
 http://www.wikimatrix.org site com o serviço para comparar ferramentas wiki com base nas suas 

funcionalidades. 

http://www.wikimatrix.org/
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financeiros. Esta é a primeira mais-valia desta aplicação porque não acarreta qualquer custo de 

licenciamento para a sua utilização. 

O facto de ser um projecto open source poderia trazer, à partida, desconfiança na longevidade 

do projecto, no entanto, existe planeamento para pelo menos mais 2 versões no futuro e a 

comunidade é muito activa. 

A linguagem utilizada é o PHP com algumas frameworks para facilitar o desenvolvimento, 

como a framework Smarty que visa simplificar a geração de páginas no servidor. A camada de 

dados é suportada em MySQL devido à sua simplicidade e gratuitidade.  

A facilidade destas linguagens, associada à disponibilidade de vários conteúdos de ajuda ao 

desenvolvimento, permite efectuar alterações no código fonte. 

Outro ponto positivo é a interface amigável que dá acesso à gestão de utilizadores, páginas, 

permissões, estilização e a todas as configurações de outras funcionalidades. Esta zona de 

configuração é extremamente intuitiva, como se pode ver na Figura 14. Facilmente mostra 

quais as funcionalidades activas e quais as que estão inactivas através de um esbatimento na 

cor do ícone. E não obriga a configurações feitas directamente em ficheiros xml, sendo que 

todas as configurações são feitas através de formulários numa interface web.  

 

Figura 14 Janela de configurações do Tiki-Wiki 

Depois de instalada e enquanto gradualmente se configurava a ferramenta houve a 

necessidade de apoio técnico mais especializado. Este foi obtido no site7, com informação mais 

global, e no mIRC8, para informação mais específica. 

A solução encontrada para instalar a aplicação foi uma máquina virtual instalada num servidor 

da Safira. Esta teria por sua vez o WAMP (Windows, Apache, Mysql, Php), uma ferramenta que 

serve como um conjunto de aplicações já configuradas para uma utilização conjunta.  

Para decidir quais os serviços que a Safirapedia iria disponibilizar aos utilizadores, foi feito 

inicialmente uma lista baseada no que se assumiu ser mais útil. No entanto, progressivamente 

                                                           
7
 http://doc.tikiwiki.org/tiki-index.php onde se encontra a documentação técnica da ferramenta 

8
 Aplicação de Internet Relay Chat onde a comunidade está representada no canal #tikiwiki 

http://doc.tikiwiki.org/tiki-index.php
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constatou-se a inutilidade de alguns serviços que poderiam ser substituídos por outros, como a 

substituição de fóruns associados a cada página por comentários.  

Neste momento, disponibilizam-se os seguintes serviços: 

 Criação e edição de novas páginas (com ou sem editor WYSIWYG) 

 Possibilidade de criar tabelas e inserir imagens 

 Comentários associados a cada página 

 Login integrado com o Active Directory 

 Configuração pessoal do perfil  

 Acesso a estatísticas pessoais e globais 

 Criação de templates para novo conteúdo 

 Zona de FAQ (Frequently Asked Questions) sobre a ferramenta 

 Organização de conteúdo através de tagging 

 Pesquisa de conteúdos (páginas ou ficheiros) 

 RSS para todas as páginas 

 Plugins utilizáveis em cada página 

Estes serviços estão disponíveis a todos os colaboradores da Safira, embora existam graus de 

permissões administrativas diferentes a utilizadores com determinadas responsabilidades. 

Para esclarecer a classificação da Safirapedia enquanto uma ferramenta do tipo Enterprise 2.0, 

esta é analisada de acordo com os critérios FLATNESSES. Podemos verificar que nem todos são 

abrangidos por esta ferramenta, no entanto, as funcionalidades que disponibilizam preenchem 

os requisitos. 

Freeform 

São utilizadas formas de organização de conteúdos em que os 
utilizadores têm permissões para alterar as suas regras. 
Cada página é criada de forma independente, mas pode ser 
associada a qualquer outra página ou associar várias outras 
páginas. 
 

Links 

A hiperligação entre conteúdos está presente entre páginas ou 
entre páginas e ficheiros. Existe a distinção entre links internos e 
links externos. 
 

Authoring 

Todos os conteudos que são criados têm um criador associado e 
todas as modificações feitas são também identificadas com o autor. 
Não existem nem utilizadores, nem acções anónimas no sistema. 
 

Tags 
A qualquer página podem ser associados tags. No entanto, o 
mesmo não é possível para ficheiros. 
 

Network-oriented 

É uma ferramenta totalmente orientada para a internet onde os 
conteúdos podem ser acedidos através de um URL único. Para além 
disso, os URLs são transformados para serem mais perceptíveis. 
 

Emergence 
Através de plugins ou através das estatísticas disponíveis para 
todos os utilizadores, é possível conhecer quais os interesses que 
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emergem da utilização da ferramenta. 
 

Search 
Existe um sistema de pesquisa conteúdos geral ou específico a 
páginas wiki ou ficheiros. 
 

Social 

Não é possível criar relações na Safirapedia. No entanto, a 
funcionalidade existe na ferramenta, mas não faz parte dos 
objectivos do trabalho. 
 

Extensions 

Não existe nenhuma funcionalidade que se baseie nos interesses 
individuais de cada utilizador para lhe fornecer sugestões acerca de 
outros conteúdos possivelmente interessantes. Mas a arquitectura 
permite adicionar novos módulos de acesso à informação. 
 

Signals 

Através de RSS ou através de uma funcionalidade chamada 
“Monitor” os utilizadores podem ser alertados sobre novas 
alterações em determinadas páginas. 
 

Tabela 6 FLATNESSES aplicado à Safirapedia 

Desafios 

 
“Strategy and Purpose” – No processo de escolha e configuração da ferramenta de suporte à 
Safirapedia, houve à partida uma consciência da meta a atingir e da forma como atingi-la. Foi 
devido a uma permanente análise crítica que se conseguiram melhorias constantes na direcção 
a tomar acerca da ferramenta e das funcionalidades a escolher. 
 
“Fear and Anxiety” - O alinhamento entre os intervenientes da mudança traz mais-valias se for 
feito de forma democrática, onde as sugestões de todos são tidas em consideração e 
analisadas de forma crítica. Durante este processo, os diálogos entre o investigador e os outros 
intervenientes existiu de forma o mais informal quanto possível, para além de trazer 
motivação aos participantes, existe maior probabilidade de serem consideradas todas as 
situações problemáticas ou benéficas. 
 

Padrões 

 
“Agile Lifecycle” – A maioria das aplicações Web2.0 têm, de origem, suporte à mudança. O 
desenvolvimento continuo para a ferramenta ou de módulos feitos por terceiros, também, 
para a ferramenta. A escolha da ferramenta deve ter em conta a sua longevidade e suporte e, 
como existem muitas opções open source, a facilidade de a extender. 
 
“Patron (or Sponsor)” – O apoio fornecido por um elemento da gestão de topo traz grandes 
vantagens. Ao mostrar interesse no projecto, a gestão permite que sejam alocados 
determinados recursos para a sua concretização. 
 

 

4.3.2. Definir os níveis de permissões 

O sistema de permissões foi uma preocupação presente desde o inicio. Foram criados roles na 

Safirapedia para definir o tipo de operações permitidas ao utilizador relativamente ao 
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conteúdo. Assim, ficou definida a forma como os utilizadores podem interagir com a 

ferramenta e distinguiram-se responsabilidades. 

A intenção foi criar uma hierarquia simples e tão plana quanto possível, com um administrador 

com acesso máximo e mais 4 níveis: 

 Anonymous – Utilizadores que não estão registados no sistema LDAP da Safira e 

apenas têm acesso a páginas desbloqueadas. 

 Registered – Utilizadores que estão registados no sistema LDAP da Safira e têm 

permissões de leitura. Especialmente importante para possibilitar a integração com o 

motor de busca Google Safira. 

 Editores – Utilizadores que estão registados no sistema LDAP da Safira e têm 

permissões de leitura e de escrita. Também podem adicionar comentários, ficheiros e 

categorias, e ainda sugerir Perguntas Frequentes. Este é o nível de permissões para a 

maioria dos colaboradores da Safira. 

 SuperEditores - Utilizadores que estão registados no sistema LDAP da Safira e têm 

permissões administrativas. Podem remover comentários, ficheiros e páginas, e 

podem alterar as permissões de outros utilizadores e alterar as Perguntas Frequentes. 

Dado que os Editores têm permissões para todas as funcionalidades, excepto as de remoção, a 

maioria dos colaboradores da Safira pode de facto alterar todos os conteúdos, mantendo a 

filosofia liberal da Wikipedia. 

Desafios 

 
“Walking the Talk” - Ao permitir aos utilizadores a possibilidade de alterar todos os 
conteúdos, está-se a incentivar uma reacção imediata sempre que são confrontados com uma 
informação que necessite ser comentada ou corrigida. Desta forma, a filosofia liberal associada 
à Safirapedia tem uma realidade prática. 
 
“Fear and Anxiety” - Mesmo que haja receio de fazer alterações, quer por insegurança, quer 
para evitar susceptibilidades com o autor, o facto de existir essa possibilidade reduz a distância 
que leva o pensamento à acção. Desta forma, enfrenta-se o desafio do medo de partilha.  
 
“Governance” - A liberalização do acesso ao conteúdo pode levantar questões relativamente 
ao controlo da informação. No entanto, o facto de ser permitido voltar a uma versão anterior 
do conteúdo reduz a importância dessa questão, o que leva a uma partilha no controlo da 
informação que é criada. 
 
“True Believers and Non-Believers” – Relativamente à administração da Safirapedia, é preciso 
que hajam utilizadores com responsabilidades de moldar e guiar a comunidade. Estes são os 
que têm mais impacto na sustentabilidade da mudança e é-lhes atribuído mais poder de 
controlo com o nível de SuperEditores. 
 

Padrões 

 
“Clean Permissions” – Quanto mais simples for a hierarquia de permissões numa ferramenta 
wiki, menos vão ser os obstáculos à entrada de novos utilizadores. 
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4.3.3. Integrar a Safirapedia com sistemas existentes 

Um dos requisitos deste projecto era a integração com o sistema de autenticação da Safira. 

Esta integração traz grandes benefícios ao nível da segurança e do conforto oferecido aos 

utilizadores. No entanto há algumas considerações a ter.  

Com a integração do LDAP, o sistema de identificação utilizado, a Safira fornecia as credenciais 

que eram utilizadas pelos colaboradores para aceder à Safirapedia, mantendo um alinhamento 

com possíveis mudanças nos seus perfis, como a password. Por outro lado, esta integração 

exigia um protocolo mais seguro para enviar os dados de um lado para o outro. Foi necessário 

implementar uma solução SSL para tratar estes dados através de https para que fosse 

garantida a confidencialidade da informação das credenciais. 

Outra integração foi com o Google Safira, o motor de busca da Safira baseado na tecnologia 

Google. Este faz a sua pesquisa em diversos sistemas e serve de “cola” para informação similar 

dispersa. Este processo não foi simples por causa da integração com o LDAP, este sistema de 

segurança tinha incompatibilidades com a tecnologia Google e foi necessário encontrar uma 

solução circundante. 

Neste momento o Google Safira retorna muitos resultados provenientes da Safirapedia, e ao 

aceder à ferramenta os colaboradores não precisam de saber mais um nome de utilizador e 

mais uma password.  

Desafios 

 
“Diffusion” – A integração com sistemas que já existem pode facilitar a mudança na rotina dos 
utilizadores. Ao fornecer uma pesquisa à Safirapedia pelo Google Safira está a promover-se o 
conteúdo e a facilitar a sua pesquisa, e a integração com o sistema de identificação da Safira 
traz maior segurança para a Safira, para além disso não se está a exigir aos utilizadores que 
decorem mais um nome de utilizador e uma palavra-chave. 
 

 

4.3.4. Inserir conteúdo inicial 

Depois de instalada a Safirapedia foi necessário obter e inserir alguns conteúdos relevantes. 

Antes de abrir a ferramenta ao público da Safira, foram feitas entrevistas a alguns 

colaboradores para angariar esse conteúdo necessário. A informação escolhida foi focada 

numa perspectiva administrativa, de forma a proporcionar conhecimento acerca de processos 

internos da Safira que não fossem conhecidos por todos. 

Foram criadas 80 novas páginas e os conteúdos escolhidos foram: a informação básica sobre a 

Safira, o Modelo de Gestão de Carreiras e o processo de On Boarding (processo de 

acolhimento de novos colaboradores).  

Para o Modelo de Gestão de Carreiras foi necessária uma investigação da informação em 

documentos existentes e depois uma conversão dessa informação para ficar em concordância 

do que se esperava de uma entrada na Safirapedia em relação à forma e conteúdo.  
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Para o processo de OnBoarding a investigação sobre a informação existente foi feita na forma 

de entrevistas. Houve primeiro uma reunião com o Dep. Recursos Humanos para perceber o 

que já era feito e fazer uma lista de quais os pontos fulcrais. Depois de a listagem estar criada, 

percorreu-se passo a passo o que era feito e para pontos onde era necessário informação mais 

detalhada, como no preenchimento de Expense Reports ou no processo de formação, eram 

feitas entrevistas aos que mais sabiam da matéria.  

Embora o intuito fosse começar a existir escrita, nestes entrevistados não só não existia a 

vontade de dar esse passo, chegando mesmo aos comentários: “Mas isso não é o teu 

trabalho?”; e “Não tenho tempo para fazer essas alterações”, como não escreveram nada.  

Desafios 

 
“No time” - Desta forma pôde existir colaboração dos utilizadores, mesmo não existindo 
tempo para participar. Dada a importância dos conteúdos iniciais, era necessário ultrapassar 
este desafio eficazmente. 
 
“Fear and Anxiety” - A inserção dos primeiros conteúdos serviu o propósito de não chocar os 
utilizadores com uma folha em branco. Criou-se os conteúdos que se pretendiam incluir na 
ferramenta e mostrou-se de que forma podiam ser escritos, reduzindo, assim, o receio dos 
indivíduos de não se estarem a partilhar da forma correcta. 
 
“Walking the talk” - Nesta situação foi necessário explicar as vantagens de ter esse conteúdo 
na ferramenta e de participar. Ao colocar o conteúdo, o investigador mostrou como era 
possível e simples o fazer. Embora um objectivo fosse os colaboradores partilharem, nesta 
altura, a comunidade ainda precisava de liderança nesse sentido.  
 

Padrões 

 
“Critical Mass” – É necessário existir massa crítica para o sucesso de uma implementação de 
um wiki. Isto refere-se tanto à quantidade de utilizadores que existe, como também à 
quantidade de conteúdos que existem. Devem ser desenvolvidas estratégias no sentido de 
conseguir ambos. 
 
“WikiNoob” – Existem pessoas que, embora sejam a favor do wiki, não conhecem a sua 
cultura, processos e funcionalidades. Isto pode levar, por exemplo, a replicações de artigos, 
más formatações e à desmoralização dos utilizadores. 
 

 

4.3.5. Escolher uma interface adequada 

Depois de estar instalada a ferramenta e pronta a receber conteúdos, foi preciso investir no 

aspecto gráfico e funcional de usabilidade. Para a ferramenta existiam temas já criados que 

podiam ser utilizados, pelo que a escolha foi limitada.  

Inicialmente foi escolhido um tema que estivesse em concordância com as cores da Safira, 

tendo, também, sido criado um logótipo para a Safirapedia. No entanto, o tema escolhido não 

foi o mais apelativo aos olhos e os colaboradores que não estavam habituados à interface. 
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Decidiu-se, então, mudar o design gráfico da ferramenta para um idêntico ao da Wikipedia e, 

desta forma, a Safirapedia passou a ter as opções básicas de funcionamento, como a edição ou 

o historial da página, no mesmo local onde existem na Wikipedia, como se demonstra na 

Figura 15. Com o novo tema também foi criado um novo logótipo. 

 

Figura 15 Screenshot Homepage Safirapedia 

Tal como a interface, a homepage da Safirapedia também foi pensada para facilitar. 

Pretendeu-se criar uma janela para o conteúdo da Safirapedia de forma dinâmica, mas sem 

perder a simplicidade. 

O desenho da página inicial é baseado em módulos, nomeadamente: módulo de ajuda para 

escrita ou pesquisa de conteúdos; módulo com links para páginas importantes da Safirapedia; 

módulo com links para as páginas com as últimas alterações que foram feita; e o módulo com 

referência a Future Links, ou seja links para páginas que ainda não foram criadas mas que são 

necessárias. 

Desafios 

 
“Diffusion” - A interface gráfica de qualquer aplicação é importante para a sua compreensão e 
aceitação. Neste caso pretendia-se uma que fosse familiar e intuitiva de forma que qualquer 
colaborador da Safira poderia interagir sem necessidade de conhecimentos prévios do 
funcionamento. Isto traria um aumento do espectro de possíveis colaboradores participantes 
na Safirapedia. 
 
“No Help” - Para além da facilidade permitida pela interface também a página inicial, ou 
homepage, traz facilidades a novos visitantes da Safirapedia. Fornece acesso fácil e rápido a 
páginas de apoio, informação sobre a utilização da Safirapedia e funciona como uma janela 
para conteúdo importante que exista. 



58 
 

Padrões 

 
“Welcoming” – Acolher bem o utilizador no wiki é um passo importante para que o mesmo 
retorne. Uma primeira página deve proporcionar uma experiência positiva a uma nova visita 
facilitando o acesso à informação e às funcionalidades. 
 
“WikiZenMaster” – Utilizadores que apoiam o wiki tornando a ferramenta e o seu conteúdo 
mais organizado, apresentável e limpo. 
 
“FutureLinks” – A criação de links para páginas que ainda não existem dentro do wiki é uma 
característica para ser explorada. 
 

 

4.3.6. Criar templates de páginas wiki 

Para apoiar os utilizadores na criação de novas páginas foram criados templates aplicáveis a 

qualquer página. Estes templates servem de modelo para os diversos tipos de conteúdos que 

se pretendem na Safirapedia. 

Em paralelo com o seu objectivo de organização e coerência da forma dos conteúdos, estes 

templates são uma lista de qual o tipo de conteúdos que se pretende que sejam criados.  

Foram criados 14 templates: KeyPerformanceIndicator Template, Function Template, Process 

Template, General Template, User Template, Case Study Template, Client Template, Businness 

Partner Template, Proposal Template, User Template, Application Description Template, Q&A 

Template, Safirapedia Experience Template e Programming TipsNTricks Template. 

Embora se disponibilizem estes templates e qualquer utilizador tenha permissões para criar 

novos templates, verifica-se que a criação da maioria das páginas não os tem utilizado.  

Desafios 

 
“No Time” - Embora seja uma acção muito simples é também muito importante. Ao criar 
templates para as páginas está-se a poupar o tempo que os utilizadores gastam a pensar e 
editar a estrutura da página. 
 
“No Help” – Da mesma forma, estes templates servem de apoio aos utilizadores no que toca 
ao estilo dos conteúdos e, também, facilitam a sua definição fornecendo espaços adequados 
na página. Com esta acção, reduz-se a necessidade de explicar como formatar para quem não 
se interessa por essa parte da criação. 
 
“Fear and Anxiety” - Também se está a apoiar os utilizadores que, por ainda não saber ou 
simplesmente não gostar, não tomam atenção à forma. Para esses utilizadores essa parte do 
processo de criação da página é um obstáculo à sua participação  
 
“Strategy and Purpose” - Por fim, os templates servem também como sugestões para o tipo 
de conteúdo que se pretende na Safirapedia. O aumento do número de páginas leva a uma 
maior variedade na forma como são criadas, desta forma pretende manter-se alguma 
consistência na criação de novos conteúdos. 
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Padrões 

 
“WikiZenMaster” - Já definido anteriormente. 
 
“Scaffold” – Fornecer aos utilizadores uma base onde possam escrever facilita o processo de 
começar. Ao criar “molduras” para onde devem ir os conteúdos está-se a apoiar na 
organização e entendimento de conceitos. 
 

 

4.3.7. Disponibilizar apoio técnico 

O apoio aos utilizadores é feito através de vários canais: pode haver um primeiro contacto 

mais individual através de uma reunião ou e-mail; existe uma secção de Perguntas Frequentes, 

ou FAQs, na própria Safirapedia, que permite que os utilizadores sugiram novas questões; por 

fim, existem páginas wiki da Safirapedia que servem de apoio à sua utilização, como por 

exemplo a página onde estão descritas as linhas de conduta dos utilizadores face a ferramenta. 

Sempre que era prestado apoio havia o cuidado de tentar perceber o problema individual de 

cada utilizador e se este poderia ser um indicio de problemas maiores. Por exemplo, uma 

queixa sobre a dificuldade de navegação por parte de um utilizador levou a que se 

disponibilizassem categorias para associar a conteúdos como forma de organização. 

Desafios 

 
“No Help” - Durante um processo mudança, o apoio é crítico para o seu sucesso. As pessoas 
precisam de apoio quando estão a criar novas rotinas de trabalho e quanto mais esclarecedor 
e eficaz for o apoio fornecido, mais rapidamente se consolida a mudança. Nesta acção, 
verifica-se que o apoio se pode realizar de diferentes formas e é uma constante na 
implementação.  
 
“Strategy and Purpose” - O apoio com uma análise cuidada das questões pode servir para 
prever outros problemas que possam surgir daí e antecipar soluções eficazes. Algumas dúvidas 
podem esconder obstáculos que impeçam a adesão de colaboradores ou sua participação na 
criação de conteúdos e uma boa análise dessas dúvidas pode evitar uma situação do tipo “The 
boiled frog”, referenciada como uma resistência à mudança. 
 

Padrões 

 
“WikiChampion” - Utilizadores que não só criam e organizam conteúdo, mas também ajudam 
os outros utilizadores quando estes têm dúvidas e dão formação se for necessário.  Por outro 
lado, são também estes que dão a cara pela ferramenta e a publicitam de forma energética e 
motivante. 
 
“How to use this site?” – É importante que existam áreas no wiki a explicar como é que se 
deve usar a ferramenta. 
 
“Manuals and Guides” – Existem várias formas de apoiar os utilizadores na sua experiência 
com um wiki. Desta forma, seja através de páginas no wiki ou através de e-mails, a informação 
necessária para a utilização do wiki tem de estar disponível. 
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Padrões 

 
“FAQ” – Como o próprio nome indica, uma área dedicada a Perguntas Frequentes dos 
utilizadores relativamente ao wiki. 
 
“Assess Wiki-Ability” – Verificar se os utilizadores entendem a forma como o wiki está 
organizado e como podem interagir com ele. 
 

 

4.3.8. Promover a Safirapedia e o mindset Enterprise2.0 

Desde o início do projecto que o investigador mantém um blog (Anexo 3) para partilhar os 

avanços que são feitos na Safirapedia. Com este blog pretende-se criar uma ligação entre os 

utilizadores e o projecto que não seja apenas o resultado final, mas também o desafio de lá 

chegar. 

Os posts são focados nos temas relacionados com a Safirapedia, como novos conteúdos, 

actualizações ou novas funcionalidades, e na filosofia Enterprise2.0, como textos de motivação 

à partilha, colaboração e cooperação. Cada entrada nova no blog é automaticamente 

transposta para o sistema de notícias interno. Este por sua vez é dotado de uma 

funcionalidade de votação, o que ajuda na percepção de quais os temas que mais interessam à 

comunidade. 

Por outro lado, não é apenas através do mundo virtual que se pode promover tanto a 

ferramenta como o mindset. Com atitudes simples, como falar da ferramenta no almoço com 

os colegas ou nos jogos de futebol da empresa e ter uma folha A4 com o logótipo da 

Safirapedia exposta na área de trabalho, está-se a promover uma consciência da sua 

existência. É através destas aparentemente pequenas atitudes que se consegue activar a 

vontade de participação. 

Por exemplo, em Fevereiro no evento que marca o início do ano da Safira, intitulado kick-off, 

não houve, infelizmente, espaço para fazer uma apresentação sobre a Safirapedia com o 

intuito de apresentar o projecto. No entanto, na terceira apresentação feita, sobre formas de 

optimizar a acessibilidade na Safira, foi feita uma referência à Safirapedia, demonstrando e 

motivando a consciência da existência da ferramenta e de alguns dos seus benefícios.  

Também com uma intenção de promoção, considerou-se a hipótese de fazer uma banca neste 

evento focada no plano “Safira 2.0”, onde se poderiam obter algumas explicações acerca dos 

projectos que já existiam e que iriam existir, como se poderia participar e quais as vantagens 

em faze-lo. A banca acabou por não existir devido a complicações práticas. 

Desafios 

 
“True Believers an Non-Believers” - É importante uma estratégia viral para que a utilização 
deste tipo de ferramentas arranque. O seu estatuto não obrigatório faz com que a sua 
visibilidade e utilidade sejam os pontos fortes para a participação, portanto, é importante que 
hajam pessoas que divulguem a ferramenta e a sua utilização. 
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Desafios 

 
“Diffusion” - A divulgação da ferramenta, das suas políticas de utilização e do seu conteúdo é 
imprescindível para o seu sucesso. A comunicação é necessária para que se desmistifique o 
processo de partilha na ferramenta e se angarie novos participantes.  
 
“No Help”, “Not Relevant” - Estas iniciativas ajudam a expor os utilizadores que têm 
capacidades para apoiar outros menos entendidos, ao mesmo tempo que se está a transmitir a 
importância da participação e dos conteúdos. É através da promoção da Safirapedia e da 
mentalidade que a acompanha que se consegue validar a relevância do seu conteúdo. 
 

Padrões 

 
“WikiCampion” – Já definido. 
 
“Ambassador” – Utilizadores que têm a função de atingir o público que ainda não aceitou o 
wiki como uma plataforma a usar. 
 

 

4.3.9. Criar sinergias com Gestão de Performance 

Existe uma iniciativa na Safira cuja natureza exige que haja partilha de conhecimentos entre os 

colaboradores: O Global Communications Plan, ou Plano de Comunicações. Esta iniciativa 

levada a cabo pelo departamento de Recursos Humanos tem como principal foco a 

comunicação externa e interna. Este Plano de Comunicações consiste na criação voluntária de 

conteúdos relevantes para a Safira para funções específicas, que depois influencia a avaliação 

de performance dos seus autores. 

Estes conteúdos podem ser: artigos sobre assuntos macroeconómicos como negociações com 

o cliente ou soluções de gestão e tecnológicas, direccionados a Managers; artigos que sejam 

relevantes para o marketing da Safira, como por exemplo uma solução inovadora utilizada 

num cliente, direccionados a Associate Managers; artigos sobre projectos em curso, 

direccionados a Senior Software Engineers e System Engineers; apresentações sobre 

experiências aprendidas num projecto, direccionadas a Software Engineers e System 

Engineers; ou ainda artigos no sentido de “Tips&Tricks” sobre programação, direccionados a 

Software Developers e System Administrators. 

Com base neste plano, e depois de uma reunião com a Directora de Recursos Humanos, foi 

sugerida uma sinergia no último ponto, o “Programming Tips&Tricks” para Software 

Developers e System Administrators.  

Ao contrário do que se pretende nos outros artigos, estes são divulgados apenas internamente 

através do sistema de notícias. Sugeriu-se então que estes pudessem ser escritos na 

Safirapedia em vez de ficheiros Word ou PDF, o que até trazia mais-valias para o conteúdo 

criado, porque poderia ser depois melhorado colaborativamente sem problemas, pois trata-se 

de artigos de dicas sobre programação ou configuração de sistemas. Estes artigos foram 

criados, estão disponíveis e são facilmente pesquisáveis na Safirapedia. 
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Esta sinergia trouxe um fluxo de criação de artigos significativamente mais elevado do que até 

ai existia, passando a haver a criação de um artigo semanalmente. Para além disso a relevância 

destes artigos, associada à publicidade que os seus autores fazem, resulta num maior número 

de visitas à Safirapedia sempre que é criado um novo. 

Desafios 

 
“Diffusion” - Nesta acção verifica-se a influência que uma sinergia entre projectos pode ter 
dentro de uma organização. Embora o Plano de Comunicações já existisse anteriormente, não 
tinha nenhuma ligação aos sistemas de colaboração existentes. Ao procurar uma solução com 
as pessoas responsáveis pela estratégia do Plano de Comunicações, tenciona-se combater o 
padrão 90-9-1 associado a ferramentas Web2.0, que diz que a criação de novos conteúdos se 
deve apenas a 1% dos utilizadores e 90% dos utilizadores apenas são consumidores. 
 
“No time”, “Not Relevant”, “Fear and Anxiety” - Inerente à iniciativa do Plano de 
Comunicações, existe a tentativa de placar os desafios de tempo para escrever ou partilhar 
conhecimento e, também, a relevância dos temas. Com a sinergia criada esses desafios 
perdem a força em relação à Safirapedia e ainda se ameniza o receio de participação. 
 
“Governance” - Com estes novos artigos partilhados na Safirapedia é possivel saber quem foi o 
autor criador e outros que participaram na feitura do artigo. Esta forma, individual ou 
colaborativa, de escrever algo voluntariamente pode levantar questões de autoria devido à 
natureza do Plano de Comunicações. 
 

Padrões 

 
“Contributor” – Utilizadores que contribuem com novos conteúdos para um wiki. 
 

 

4.3.10. Criar e liderar as Safirapedia Experiences 

No principio de Março, cerca de 3 meses e meio depois da Safirapedia estar online, o 

investigador pôs em prática uma iniciativa que visava incentivar a criação de conteúdos de 

forma focada e colaborativa. Esta iniciativa - Safirapedia Experience – é uma espécie de 

framework para quem queira utilizar a Safirapedia para escrever, em grupo, sobre um 

determinado tema. 

A Safirapedia Experience consiste do seguinte: 

 Um grupo de pessoas, preferencialmente de 5 a 8, tem conhecimentos acerca de 

um determinado tema, como uma tecnologia ou uma metodologia ou qualquer 

outro. 

 Deve existir pelo menos 1 perito no grupo, seja de forma activa, escrevendo, ou de 

forma mais passiva, apenas lendo e comentando. 

 Cada membro tem de disponibilizar 1 hora por semana para criar ou melhorar 

conteúdo. 

 Cada pessoa gere o seu tempo como mais lhe convém. 

 Todos os participantes têm acesso à lista de participantes e ao e-mail de cada um. 
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 Para iniciar o processo na Safirapedia Experience, os interessados devem seguir 

algumas etapas: 

a) Definir qual o tema sobre o qual se vai produzir conteúdos. Também deve ser 

escolhido um limite de tempo. 

b) Angariar participantes voluntários. 

c) Organizar o conteúdo numa lista de tópicos e subtópicos. O perito deve ser 

consultado ou participar na criação da lista. 

d) Criar equipas de criação de conteúdos. Cada participante escolhe 3 tópicos ou 

subtópicos sobre os quais quer escrever, fazendo emergir equipas com base 

em interesses comuns. 

e) Começar a criar páginas. 

As duas primeiras aplicações desta framework foram focadas em temas bem distintos. Uma 

era focada na criação de um Guia para Principiantes de uma tecnologia da Safira, outra era a 

criação de uma lista de práticas de Gestão de Projecto na Safira. Os públicos a atingir também 

eram diferentes, um era destinado a Software Developers e Engineers, enquanto o outro era 

para Managers e Associate Managers.  

Para angariar voluntários foi primeiro enviado um e-mail para as mailing-lists apropriadas que 

recebeu apenas 4 respostas. Depois houve uma comunicação directa com esses voluntários 

com o intuito de referenciar outros que pudessem estar interessados em participar para que 

houvesse um convite mais personalizado. Desta forma, angariaram-se no total 7 voluntários 

para o grupo de Software Developers e Engineers e 8 para o grupo de Managers e Associate 

Managers. 

Nenhuma destas experiências atingiu na totalidade os objectivos que se propunha 

inicialmente. Na criação do Guia para Participantes do Quartz foram escritas várias páginas 

(Anexo 4) que foram activamente discutidas e planeadas por 5 dos 7 voluntários mas, no 

momento da escrita, apenas um dos participantes tomou uma atitude activa, tendo chegado a 

40% do que se pretendia. Quando inquiridos sobre o porquê da pouca participação, os 

colaboradores queixaram-se de tempo e hábitos. 

Na lista de boas práticas de Gestão de Projecto não foi criada nenhuma página, sendo que as 

queixas eram similares. Existiu uma fase inicial onde se começou a discutir e a planear qual o 

índice das páginas que pretendiam fazer e qual seria a melhor forma de as escrever. Nesta 

conversação participaram 4 dos 8 voluntários. Entretanto os colaboradores começaram a 

questionar a validade e utilidade daquilo que iam escrever, ao qual houve um e-mail enviado 

pelo CEO a tentar motivar os voluntários que marcou o fim dessas conversas. Mais tarde, 

depois de algumas tentativas para reacender o interesse dos colaboradores, conseguiu-se criar 

um índice dos conteúdos que se pretendiam, mas não houve sucesso na fase da escrita, dado 

que nenhum voluntário tomou iniciativa. 

Tanto num como no outro grupo o investigador tentava relembrar todas as semanas os 

voluntários para a escrita. Isto era feito de forma que não houvesse muita pressão para não 

chatear os colaboradores, mas também com regularidade suficiente para existir consciência 

dessa tarefa semanal. Por outro lado, sempre que um novo artigo era inserido e, caso não 
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estivesse de acordo com os standards da Safirapedia, o investigador procedia às formatações 

necessárias. 

Desafios 

 
“No Time”- Ao incentivar a realização de conteúdos em equipa e ao fornecer protocolos de 
participação os colaboradores deixam de ter de se preocupar com planeamento. Assim, o 
tempo que é necessário para criar os conteúdos é variável consoante as necessidades dos 
próprios participantes. 
 
“Not Relevant” – A relevância da partilha e dos conteúdos é definida pelos próprios 
participantes da experiência. Através desta liberdade e flexibilidade criativa, os colaboradores 
assumem a responsabilidade da relevância daquilo que estão a produzir. 
 
“Fear and Anxiety” - A participação nestas Safirapedia Experiences é aberta a quem tenha 
interesse e conhecimento sobre o tema. O interesse define a participação, e é esse mesmo 
interesse que também motiva a participação, aliviando a pressão de fazer algo de errado 
porque se tem interesse na aprendizagem. 
 
“True believers and Non-Believers”– Este processo promove a existência de uma comunidade 
que se irá formar à volta de um tema e novas relações serão criadas que, por serem focadas 
em interesses comuns, podem originar novo conhecimento. Ao criarem novos conteúdos, os 
utilizadores começam também a sentir a Safirapedia como algo maior que a sua 
individualidade. 
 
“Governance” – No que toca ao controlo e autoria da informação criada, estes desafios estão à 
partida ultrapassados devido à natureza da framework proposta. A criação em equipa de 
conteúdos dissolve essa perspectiva individualista. 
 
“Assesment and Measurement”, “Strategy and Purpose - Ao pedir aos participantes que se 
identifiquem perante o grupo e escolham os tópicos que querem abordar, obtém-se 
resultados directamente influenciados pelo interesse. Estes são geralmente aqueles que maior 
valor têm, o que leva a que se possa inferir quais as necessidades dos utilizadores a partir das 
suas iniciativas e onde deve ser feita mais pressão para que novos conteúdos sejam criados. 
 
“Diffusion”” - Por fim, este tipo de acção pode ser levada a cabo por qualquer pessoa e como 
tal o tema pode ser sugerido por qualquer um. No entanto, é na criação do grupo que esse 
tema ganha validade. Quanto mais interessante e importante for o tema, maior vai ser a 
motivação para participar e partilhar, o que por sua vez resulta em mais participantes. 
 

Padrões 

 
“WikiChampion”, “Contributor” – Já definidos. 
 
“BarnRaising” – Situação quando se combinam eventos planeados por parte da comunidade 
para inserir conteúdos no wiki. 
 
“Spectator” – Utilizadores que são apenas consumidores de conteúdo no wiki, não tendo 
qualquer participação activa. 
 
“Invitation” – Convidar os utilizadores a interagir com o wiki. 
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Padrões 

 
“WikiGardener” – Utilizadores que tratam do aspecto e forma dos artigos escritos. 
 
“Magnet” – Existem conteúdos que por estarem apenas disponíveis no wiki trazem uma maior 
visibilidade e afluência. Esses conteúdos funcionam como incentivos a visitas regular. 
 
“Overview Pages” – Utilizar uma página wiki como um índice para outras páginas dentro do 
mesmo wiki. 
 

 

4.3.11. Evidenciar conteúdos 

Sempre que são criados novos conteúdos na Safirapedia o investigador faz publicidade a esses 

conteúdos. É feita uma análise à sua importância e relevância, e sempre que possível, 

publicitam-se os conteúdos no blog ou na plataforma de notícias. 

Esta publicidade é feita com o intuito de motivar os seus autores e leitores. Quanto maior for a 

reacção da comunidade aos conteúdos, maior é a probabilidade dos seus autores escreverem 

mais. Por outro lado, quanto mais forem os leitores que sentem a relevância do artigo escrito, 

maior será a probabilidade de um deles se transformar num autor. 

Independentemente da forma como é dado o reconhecimento, seja no blog da Safirapedia, 

nas notícias da Safira, nas mailing-lists ou na página inicial da própria Safirapedia, o 

reconhecimento do trabalho dos autores de novas páginas é dado pelos próprios colegas, em 

forma de comentários, votos ou em visitas às páginas. No entanto, é preciso que haja, em 

primeiro lugar, consciência da existência desse conteúdo. 

Um colaborador começou a criar conteúdo independentemente de qualquer incentivo. Estes 

foram os primeiros conteúdos a serem evidenciados pelo investigador que o próprio não tinha 

escrito. Desta forma, este colaborador, que sofria de deficiências auditivas e portanto tinha um 

forte hábito de escrita, foi o primeiro colaborador da Safira que se tornou um contribuidor real 

da Safirapedia e marcou um ponto de viragem no processo, assumindo-se como um 

participante activo quando criou vários conteúdos relacionados com o Departamento de 

Sistemas de Informação (Anexo 5). Esta atitude foi evidenciada pelo investigador no sentido de 

a tornar num exemplo. 

Desafios 

 
“Diffusion” - A importância e a forma como são escritos conteúdos são fundamentais para a 
produção de um bom artigo. No entanto, a criação do artigo não tem impacto por si só, a não 
ser que seja divulgado, lido e partilhado. Daí que a tarefa de evidenciar e divulgar conteúdos 
não deva ser descurada. Só os conteúdos lidos é que são dinamizados por comentários e 
votos. 
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Desafios 

 
“Not Relevant”, “Fear and Anxiety” - O feedback que os autores recebem, aumenta a 
confiança, a segurança e a motivação para participar mais. É esse mesmo feedback que 
também provoca melhoria na qualidade dos conteúdos, pelas sugestões e críticas ao que está 
feito. A evidência de conteúdos, feita nos vários sistemas da Safira, é uma influência directa na 
forma como os colaboradores encaram os artigos criados. 
 

Padrões 

 
“Acknowledge Goodness” – Reconhecer os contributos importantes dos utilizadores perante a 
comunidade. 
 

 

4.3.12. Exemplificar a participação 

A participação num projecto deste tipo é optativa. Não se pressupõe que todas as pessoas da 

Safira sejam ávidos escritores e partilhem tudo o que sabem, no entanto é na forma da 

participação que se desencadeia o valor do utilizador.  

À semelhança da Wikipedia foi criado o conceito de Safirapedians. Este conceito baseia-se na 

tipologia de participação do colaborador na Safirapedia.  

São descritos os seguintes Safirapedians numa página da Safirapedia: 

 Champion - o utilizador que não só contribui com novo conhecimento e conteudo, mas 

também motiva outros a participar na Safirapedia e ainda apoia na resolução de 

questões ou formação. 

 Contributor – o utilizador que contribui com novo conteudo e novas páginas. 

 Gardener – o utilizador que faz as suas alterações e melhorias no conteúdo existente 

na Safirapedia através de correcções do que está escrito ou limpeza de páginas para 

que estas se tornem mais legíveis. 

 Ambassador – o utilizador que pode, ou não, ser um Contributor, mas que 

independentemente disso motiva a utilização e publicita a ferramenta. 

 Supplier – o utilizador que embora não seja um Contributor, fornece conteúdos para a 

Safirapedia indirectamente. 

 Spectator - o utilizador que utilize passivamente a Safirapedia, não fornecendo 

qualquer colaboração. 

Desafios 

 
“No Help”, “Fear and Anxiety” - Com esta iniciativa, os utilizadores conseguem compreender 
melhor as formas de participação. Ao se aperceberem que pode haver vários tipos de 
participação, os utilizadores passam a ter consciência de que não existe forma certa ou errada 
de participar. Existem simplesmente várias formas de participação podendo haver algumas 
com que se identifique mais. 
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Desafios 

 
“True Believers and Non-Believers” – Através destes exemplos a Safirapedia torna-se numa 
comunidade mais palpável. É através das funções dos Safirapedians que a Safirapedia 
consegue manter-se actualizada com qualidade, como consequência os colaboradores são, 
simultaneamente, utilizadores e organizadores da ferramenta. 
 

 

 

4.3.13. Fornecer reconhecimento profissional 

Desde o inicio do projecto que um dos requisitos era o de conseguir incentivar os utilizadores 

sem recorrer à utilização de recompensas monetárias. Daí que o reconhecimento profissional 

era o caminho mais óbvio a seguir. 

Foi inserido um módulo com a classificação dos top utilizadores face à sua participação e onde 

é possível ver os seus nomes e fotografias. Esta transparência na ferramenta promove o 

reconhecimento e alguma competitividade. 

Como já foi referido, todos os conteúdos que são criados e que merecem destaque, são 

referidos no blog da Safirapedia. Consequentemente os seus autores são reconhecidos pelo 

seu trabalho em cada visita à página feita ao blog. As estatísticas das páginas também estão 

disponíveis a todos os utilizadores, o que permite existir um acompanhamento da 

popularidade de uma determinada página. 

Numa perspectiva mais global, existe, na Safira a intenção de criar um Safira Award para o 

melhor contribuinte. Um Safira Award é um prémio oferecido no fecho do ano a um 

colaborador, equipa ou projecto, mediante a sua importância num determinado domínio. No 

evento de celebração do inicio do ano, onde toda a Safira está presente, é feita uma cerimónia 

e uma entrega de Safira Awards. 

Desafios 

 
“Not Relevant” - Reconhecer alguém pelo seu trabalho é uma força motivadora para o próprio 
e para os outros. Com o sistema de top users, além de se estar a premiar a relevância do seu 
esforço, é também uma demonstração de gratidão pela participação. Simultaneamente, com a 
filtragem feita nos artigos a publicitar no blog, está-se a mostrar o tipo de artigos que é mais 
interessante. 
 
“True Believers and Non-Believers” - Esta acção também serve para distinguir quem são os 
apoiantes activos do projecto e revelar a sua importância perante a comunidade. Sabendo 
quem são os participantes activos e reconhecendo-os perante a Safira define uma possível 
comunidade.  
 
“Diffusion” - A valorização é conhecida por toda a empresa e o trabalho formalmente 
reconhecido. A visibilidade dada aos utilizadores resulta num foco de atenção nos exemplos de 
sucesso de participação na da Safirapedia. 
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Padrões 

 
“EngagementLader” – Para que os utilizadores sintam que estão a crescer dentro da 
comunidade, é necessário existir mecanismos que demonstrem a sua posição ou experiência 
dentro do wiki. 
 

 

 

4.3.14. Disseminar sondagens e questionários 

O investigador realizou duas sondagens no âmbito deste projecto. A primeira, iniciada a 10 

Outubro de 2009, tinha o objectivo de determinar o nível de utilização de ferramentas Web2.0 

e a mentalidade dos colaboradores no que toca a partilha de conhecimento. Era uma 

sondagem com apenas 10 questões de resposta rápida, e foi distribuída através de mailing-

lists e da ferramenta de notícias a todos os colaboradores da Safira. Participaram 28 pessoas, 

sendo que a Safira tinha 130 colaboradores na altura. No gráfico abaixo está representada a 

utilização de algumas ferramentas Web2.0 por parte dos colaboradores. 

 

A segunda sondagem tinha o objectivo de determinar a utilização da Safirapedia. Esta 

sondagem foi feita em conjunto com o projecto Google Safira, iniciou-se a 9 de Março e 

fechou-se a contagem com 47 participantes a 22 Março, ou seja, cerca de 3 meses depois da 

Safirapedia estar online. Os resultados desta sondagem revelaram-se encorajadores para a 

Safirapedia porque 94% dos participantes já tinham conhecimento da sua existência, 61% já 

tinham ido lá ler alguma coisa e 9% já tinham contribuído.  

Outras questões nesta sondagem foram direccionadas ao projecto Safira 2.0 e ao impacto que 

este tinha nas rotinas dos colaboradores. Estes resultados mostraram que os colaboradores 

sentiam algum impacto do projecto. Face à pergunta se o projecto Safira 2.0 teve impacto no 
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dia-a-dia apenas 6% responderam que sim e 49% responderam médio, quando questionados 

sobre o impacto que teve sobre a comunicação entre colegas, existiram 13% de repostas sim, 

49% de médio, e ainda, sobre o impacto no trabalho de equipa 15% responderam que sim e 

43% responderam médio.  

Tanto uma como outra foram pensadas no seu valor estatístico e no seu impacto social. Na 

primeira sondagem as questões visavam recolher dados sobre as rotinas dos utilizadores, mas 

ao mesmo tempo incentivar a uma reflexão sobre essas rotinas. Na outra, procurou-se obter o 

feedback dos utilizadores enquanto se publicitava a Safirapedia e as suas possíveis utilizações. 

Desafios 

 
“Diffusion” - O projecto tem de ser divulgado antes de ser lançado para provocar curiosidade 
e apetência de participação. As sondagens e questionários fazem com que os indivíduos 
interpelados sintam, de certa forma, curiosidade em conhecer o projecto ficando com 
vontade de participar no produto final. 
 
“Assesment and Measurement” - Este tipo de acção permite validar os resultados perante a 
comunidade. É com iniciativas destas que se pode ter maior consciência de como os 
participantes estão a encarar o projecto. Por exemplo, na 2ª sondagem descobriu-se que a 
maioria dos utilizadores já sabiam da existência e já tinham lido algo da Safirapedia. 
 
“Strategy and Purpose” – Os resultados obtidos com estas sondagens ajudam a definir uma 
direcção a tomar. Por exemplo, após a 1ª sondagem, sabia-se que os utilizadores estavam 
confortáveis com ferramentas Web2.0, o que fez com que a formação para utilizar a 
ferramenta fosse removida do planeamento, optimizando a estratégia em curso. 
 

 

4.3.15. Realizar entrevistas aos utilizadores 

Com o objectivo de obter informação acerca da aceitação do projecto Safirapedia e de 

algumas funcionalidades ou metodologias associadas, como o Safirapedia Experience, foram 

realizadas uma série de entrevistas a vários colaboradores da Safira. 

Estas entrevistas foram feitas numa fase mais avançada do projecto para que tivesse havido a 

oportunidade dos colaboradores experimentarem a ferramenta. Foram vários os 

colaboradores que participaram, desde Software Developers a Software Engineers, de 

Managers a Associate Managers. Nalguns casos foi preciso visitar os colaboradores nas 

instalações do cliente onde estavam alocados. 

Os resultados destas entrevistas foram interessantes porque revelaram que embora existisse 

uma vontade de participar no projecto Safirapedia, os colaboradores apresentavam razões que 

tinham possibilitado a participação.  

O motivo mais referido foi a falta de tempo; apenas um entrevistado não referiu a falta de 

tempo como um obstáculo à sua participação, tendo todos os outros afirmando que o seu 

tempo no trabalho era cobrado à hora e que durante as horas de trabalho, caso não houvesse 

indicação específica nesse sentido, esse tempo não era para mais do que as tarefas presentes 
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no planeamento. Também foi referido que a participação é uma acção que requer uma 

reflexão prévia porque os colaboradores não queriam participar com algo que não estivesse 

correcto ou não fosse útil. 

Para alguns participantes da Safirapedia Experience, o facto de esta iniciativa não ser 

formalmente apoiada por nenhum Departamento era desmotivante e o facto de não existir 

mais dedicação à iniciativa prendeu-se a: “o que interessa é o cliente porque é ele que nos 

paga”. 

 Nestas entrevistas foi possível concluir ainda que os colaboradores não se queriam 

comprometer a mais funções porque estavam sobrecarregados, mas que pretendiam arranjar 

tempo para participar no futuro. 

Desafios 

 
“No Help”, “Not Relevant” – Ao fazer entrevistas aos participantes está-se a demonstrar que 
existe uma preocupação por parte de quem está a liderar o projecto em conhecer a realidade 
como ela é. A noção real do contexto através de conversa directa facilita na resolução de 
problemas que os utilizadores tenham e sublinha a importância da participação. 
 
“Assessment and Measurement” - Ainda que estas entrevistas tenham sido guiadas como 
conversas informais sempre que possível, o resultado final pretendido era descobrir de que 
forma a participação se estava a exprimir nos colaboradores e como é que estes encaravam 
isso. A medição da satisfação dos colaboradores é muito importante porque funciona como 
aviso para problemas que possam ainda emergir, desta forma, a acção tomada é no sentido 
de melhorar a compreensão acerca dos participantes.  
 
“True Believers and Non-Believers”, “Diffusion” - Com estas entrevistas também foi possível 
descobrir quem eram os colaboradores que realmente tinham dado alguma atenção à 
ferramenta e quem eram os que menos motivados estavam para participar. A estes últimos 
tentou-se explicar e incentivar a mentalidade associada à Safirapedia e ao plano Safira 2.0, 
enfrentando estes desafios. 
 

 

4.3.16. Apoiar a comunidade 

Há trabalho que precisa de ser feito para que a comunidade tenha aquilo que necessita para 

crescer no processo de mudança. Esse trabalho, neste caso, foi liderado pelo próprio 

investigador. Em todos os processos de planeamento, estratégia, realização prática, incentivo 

e motivação de iniciativas que promovessem a comunidade houve sempre uma observação 

atenta às necessidades dos participantes e da ferramenta. 

As funções de disseminação da Safirapedia enquanto ferramenta de trabalho, de formação dos 

colaboradores, de organização do conteúdo gerado e de limpeza e formatação de artigos, 

foram maioritariamente feitas pelo investigador. Isto deveu-se ao estado embrionário da 

comunidade da Safirapedia na Safira. 
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Para que a comunidade evoluísse com uma base sólida na sua filosofia foi necessário criar uma 

lista de regras de utilização, ou linhas direccionais, da Safirapedia. Estas “regras” não implicam 

qualquer castigo formal no caso de não serem cumpridas, e até agora não foram quebradas. 

Tal como as linhas orientadoras foram necessárias para uma construção harmoniosa da 

comunidade, é também necessário que hajam protocolos para a criação de páginas, como por 

exemplo a utilização de templates, associar tags às páginas ou escrever comentários quando 

se faz alterações. 

Em relação ao comportamento dos utilizadores, são sublinhados alguns alertas promovendo 

uma postura profissional aquando da participação. É, no entanto, através do blog da 

Safirapedia que mais se incentivam os comportamentos adequados para lidar com a 

ferramenta e com a mudança para a mentalidade mais 2.0. 

Por fim, verificou-se que era por vezes apoiar não só no nível técnico mas também no nível 

moral. Num momento durante uma reunião com o CEO, este admitiu estar desmoralizado com 

o projecto e via-se falta de esperança no seu sucesso, no entanto, o investigador impôs uma 

atitude esperançosa e assumiu o sucesso do projecto como uma realidade alcançável. 

Desafios 

 
“No Help” - O apoio dado à comunidade no seu estado inicial pode definir a força do seu 
crescimento. A criação de linhas direccionais para o comportamento e criação de conteúdos 
facilitam o foco dos utilizadores nos temas que mais interessam para a Safira, levando a 
comunidade a sentir-se apoiada e motivada. 
 
“Strategy and Purpose” - É importante para a Safira que exista este foco, porque o objectivo 
da ferramenta é muito específico na qualidade e no tipo dos conteúdos criados. A forma como 
se apoia a participação na Safirapedia influência a sua natureza, isto é, dado que a ferramenta 
cresce com a comunidade, este apoio dado à comunidade tem consequências directas no 
desenvolver da Safirapedia. 
 
“True Believers and Non-Believers” - Da mesma forma, está-se a solidificar a comunidade 
através da segurança transmitida por se dar o devido apoio. Enquanto existir um líder a dar à 
comunidade aquilo que esta precisa, mais se fidelizam os membros. 
 
“Walking the Talk” - Existe receio por parte dos membros porque não querem aderir a algo 
que não se sustém, porque pode ser um esforço perdido. Logo, liderar através do exemplo é 
uma forma muito prática de liderar a comunidade enquanto se obtém resultados. As 
melhorias gradualmente conseguidas com as tarefas de limpeza e organização dos conteúdos, 
efectuadas por alguém, oferecem potencial de sustentação à Safirapedia.  
 

Padrões 

 
“Viral” – É uma estratégia comum de se associar a implementações de wikis. Incentiva-se os 
utilizadores a participar com base no reconhecimento que outros utilizadores têm da 
ferramenta, desta forma, está-se a incentivar o crescimento viral da participação. 
 

 



72 
 

4.3.17. Alinhar com a gestão de topo 

Todas as semanas, na 2ª feira, foram feitas reuniões para relatar e analisar a evolução do 

projecto, nas quais participavam o responsável pelo projecto Google Safira, o responsável pelo 

projecto Safirapedia e o CEO da Safira. 

Esta atitude presencial do CEO manteve-se ao longo de todo o projecto suportando a mudança 

e apoiando o planeamento. As sugestões dadas eram ouvidas com atenção pelo investigador e 

depois eram analisadas numa perspectiva da sua realização e do resultado. Embora houvesse 

um aconselhamento semanal por parte do CEO, que tinha como consequência um olhar crítico 

sobre todas as acções tomadas, verificou-se que mesmo querendo a existência de uma 

comunidade da Safirapedia, ele próprio não tinha tempo para participar com conteúdos. 

Estas reuniões foram sempre decisivas nas decisões sobre o rumo e direcção a seguir pela 

Safirapedia. Eram discutidas as melhores formas de incentivar os colaboradores a participar e 

frequentemente desencadeavam-se debates sobre o que era e para que servia a Safirapedia. 

Era nestas reuniões que se definiam os objectivos a atingir no sentido de cultivar a 

comunidade e conseguir a mudança organizacional. 

O maior desafio destas reuniões era a análise de resultados. Neste tipo de processo, os 

resultados demoram a aparecer e não é fácil provar o impacto imediato das iniciativas 

implementadas. O investigador tinha a difícil tarefa de apresentar resultados todas as 

semanas, dado que nessas reuniões o CEO queria resultados quantificáveis a curto prazo, 

mesmo em relação a um projecto que só pode ser desenvolvido de forma emergente, e que 

pode precisar de ser cultivado durante bastante tempo antes de apresentar resultados 

palpáveis. 

Para analisar as tendências dos utilizadores, utilizou-se o Google Analytics e as estatísticas da 

própria ferramenta, para ver edições e afins, no entanto, estes números não representam toda 

a realidade da comunidade da Safirapedia. A forma como os colaboradores encaram a 

iniciativa vai definir o seu sucesso, e não se consegue inferir nenhuma conclusão acerca da 

perspectiva dos colaboradores com base apenas nesses dados estatísticos. Quando estes 

resultados não eram positivos, existia uma culpabilização explícita do investigador por parte 

do CEO. 

Outro debate recorrente focava-se no controlo sobre o conteúdo que é produzido. Houve 
algum receio por parte do CEO para que o conteúdo criado fosse o mais adequado, evitando 
algumas alternativas que pudessem comprometer a Safirapedia enquanto enciclopédia de 
qualidade da Safira.  

Em suma, embora apoiando formalmente o projecto Safirapedia e a transformação para a 

Safira 2.0 (que ele próprio tinha formulado), o CEO não terá sempre conseguido, na opinião do 

investigador, libertar-se de uma perspectiva orientada para os resultados de curto prazo, o que 

poderia ter colocado em risco os objectivos últimos do projecto.  
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Este facto foi, no entanto, uma importante fonte de aprendizagens para o investigador. Por um 

lado, foi necessário definir novas tácticas para procurar realizar os objectivos estratégicos e 

operacionais últimos concebendo alternativas para envolver as pessoas no projecto. 

Por outro lado, permitiu-lhe perceber que o problema que se coloca a um CEO face a um 
processo de transformação profunda deste tipo, implica manter a "confiança nas pessoas e no 
processo", mesmo se - ou principalmente quando - os resultados operacionais tardam a 
aparecer. 

Desafios 

 
“Strategy and Purpose” - Este tipo de reuniões trouxe benefícios ao projecto Safirapedia. Por 
um lado, obrigava a uma constante analise e avaliação do que estava a ser feito e de que 
forma se poderia melhorar. A experiência e conhecimento do CEO foram fundamentais na 
sugestão de ideias e processos muito úteis. O voto de confiança dado pelo CEO para 
determinadas atitudes era estimulante e motivador; em caso de divergência de opiniões ou 
desacordo, prevalecia a vontade do CEO. 
 
“Governance” - Por vezes o desacordo do CEO perante algumas iniciativas podem ter limitado 
um maior sucesso na participação. Assim, por exemplo, foi sugerido que se utilizasse a 
Safirapedia para marcar os jogos de futebol da equipa da Safira. Esta actividade é exclusiva aos 
colaboradores da Safira faz parte das rotinas da empresa, mas houve um desagrado acentuado 
por parte do CEO nessa sugestão. Se tivesse sido implementada, possivelmente teria 
alavancado o acesso à Safirapedia e contribuído para uma maior empatia com a ferramenta. 
 
“Assessment and Measurement” - Os indicadores de participação e utilização da Safirapedia 
são os dados estatísticos. No entanto, esses dados não fornecem informação suficiente para 
detectar os obstáculos reais dos utilizadores. Outras formas de obter essa informação era 
através de entrevistas e conversas informais. 
 
“Walking the Talk" -  Tal como os lideres operacionais, também ao nível dos altos dirigentes se 
coloca um problema de "walking the talk". Manter o suporte ao projecto e aos objectivos 
últimos, quando os resultados operacionais tardam em aparecer, é importante.  
  

Padrões 

 
“WikiChampion”, “Patron (or Sponsor)” - Já definidos. 
 

 

4.3.18. Vestir a camisola da Safirapedia 

Todos os meios são viáveis para obter e dar feedback aos utilizadores. Este feedback pode 

acontecer numa conversa trivial de corredor ou em entrevistas. 

Ao implementar a Safirapedia havia a consciência que o projecto teria uma forte componente 

social, e que esta seria a parte mais complicada de gerir. Uma das questões que foi colocada 

ao investigador, foi se tinha facilidade em falar com pessoas que não conhecesse bem. Nesse 

sentido, este projecto fazia parte integrante de todos os aspectos da vida do 

actor/investigador na Safira. 
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Nas actividades de sociabilização da Safira, como no jantar de mudança de sede ou no evento 

de kick-off, houve a permanente preocupação de tentar provocar curiosidade ou apetência de 

participação nos colaboradores, não forçando demasiadamente o tema. Da mesma forma, na 

sede iniciavam-se conversas acerca da Safirapedia e debatiam-se formas de melhorar o 

grafismo com os colaboradores da mesa em frente. Na mesa do investigador existe ainda um 

cartaz para transmitir a Safirapedia e o que representa: “Safirapedia – Be more than just an 

individual”. 

Esta orientação foi de tal forma incorporada que até nos jogos de futebol o investigador era 

motivo de diálogo entre os jogadores, por ser encarado como a cara da Safirapedia, e até foi 

feito um jogo entre quem já tinha contribuído para a Safirapedia contra quem não tinha. 

 

Desafios 

 
“True Believers and Non-Believers” - Publicitar a ferramenta é imprescindível para 
implementar um wiki numa organização. Mas não pode ser uma atitude solitária e não deve 
acontecer apenas no sentido unilateral. É importante vestir a camisola e viver a Safirapedia 
como uma comunidade, encará-la como um organismo que facilita o trabalho na Safira e que 
precisa de atenção e interacção para se sustentar. É preciso fazer a comunidade acreditar, 
aproveitando todas as oportunidades para transformar os não crentes em crentes e os crentes 
em entusiastas. 
 
“Walking the Talk” - Estas atitudes podem ser adoptadas por qualquer colaborador, mas é 
especialmente importante que o líder que está a suportar o crescimento inicial as tenha com 
ainda mais afinco. Só assim se consegue mostrar à comunidade o orgulho em participar. 
 
“Diffusion” - Estas atitudes mostram aos colaboradores não activos na Safirapedia, que esta é 
uma comunidade viva, dinâmica, com energia e com intenção de crescer sem marginalizar 
ninguém. Isto leva a que outros colaboradores sintam que também querem fazer parte e 
participar. 
 

Padrões 

 
“WikiChampion”, “Ambassador” - Já definidos. 
 

  



75 
 

5. Conclusões 

Esta investigação é fruto de um trabalho prático num contexto organizacional, tendo sido o 

investigador integrado na organização fazendo parte integrante do processo, ao mesmo tempo 

que o investigava (Action Research). 

As conclusões que se descrevem de seguida reflectem e são influenciadas pela 

imprevisibilidade da vida real, reconhecendo-se que o planeamento de uma ferramenta deve 

suportar o seu eminente drift. É nas filosofias interpretativista e construtivista que estas 

conclusões baseiam a sua validade, no contexto analisado. 

Pretende-se que a investigação, neste contexto, possa servir de apoio a estratégias de 
implementação de ferramentas wiki numa organização aprendente em processo de mudança. 
Nesse sentido, pretendem-se atingir conclusões e padrões generalizáveis, mas não regras 
prescritivas. 

Em primeiro lugar, é importante referir que a tecnologia e, neste caso específico, a ferramenta 

wiki, cujo desenvolvimento exige alteração de comportamento dos utilizadores, não é , por si 

só, suficiente como factor gerador de mudança.  A tecnologia será um suporte à mudança e 

será tanto mais eficaz quanto melhor se conseguir integrar no contexto social envolvente, 

sendo aceite e adoptada pelos utilizadores pelo seu valor. 

Daí que não basta implementar a ferramenta mais adequada, o design mais apelativo e os 

conteúdos mais relevantes. É necessário que estes três vectores coexistam no mesmo 

contexto, trazendo valor acrescentado real aos utilizadores e, consequentemente, à 

organização.  

Estando estas três variáveis salvaguardadas, torna-se imprescindível a criação de uma relação 

das pessoas da organização com a ferramenta em si, provocando alterações de 

comportamento e criação de novos hábitos. A metodologia utilizada – Action Research – 

permitindo uma interacção livre e directa do investigador com a organização em geral, e com 

cada colaborador ao nível individual, foi factor determinante no processo de mudança. 

A viabilidade da aplicação do conceito de enciclopédia colaborativa de estilo Wikipedia a um 

domínio empresarial é confirmada pela forma como este projecto conseguiu ser integrado e 

justificado num plano de mudança empresarial, como o plano Safira 2.0, e pela aceitação dos 

colaboradores em relação à sua utilização e objectivos.  

No caso da Safirapedia, os resultados evidenciaram o interesse dos colaboradores no projecto. 

Nos seus primeiros 6 meses de vida, foram criados cerca de 130 conteúdos - em média 21 por 

mês e 1 por dia útil. De acordo com o Google Analytics, atingiram-se 9750 visualizações de 

páginas, com uma duração média de 8 minutos. Estes resultados, dado o curto período de 

tempo, são encorajadores e evidenciam o interesse crescente dos colaboradores em participar 

no projecto. O investigador acredita que, se a Safira nomear um novo líder adequado para o 

projecto, a Safirapedia pode vir a representar uma ferramenta de grande utilidade para os 

colaboradores e de valor para a empresa. 
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Verificou-se, no entanto, a existência de vários factores de resistência à mudança que foi 

necessário monitorizar de forma a eliminar ou reduzir a sua importância. A utilização dos 

Wikipatterns identificados anteriormente foi uma ajuda considerável na criação de estratégias 

que facilitassem ou promovessem a participação. Embora nem todos os padrões apresentados 

em (Madder, 2007) sejam aplicáveis a uma implementação deste tipo, os que se aplicam 

podem, de facto, fazer diferença. 

Embora o modelo Wikipedia funcione no domínio público, isto deve-se ao esforço e dedicação 

de muitas pessoas que participam de forma activa nesse projecto, seleccionados entre os 

milhares de milhões de utilizadores da Internet. Existe uma comunidade que nasceu e evoluiu 

com o tempo, porque se adaptou às mudanças que apareciam e que tornou a Wikipedia 

naquilo que é hoje.  

No nosso caso, pretende-se que a comunidade que sustenta a ferramenta seja abrangida por 

todos os colaboradores da Safira, pelo que existe a necessidade de a cultivar. Esta é uma 

função que necessita de ser desempenhada por todos os que pretendem que ela exista. 

A liderança do CEO, o executive leader, permitiu que a Safirapedia fosse incluída no plano 

estratégico da Safira, facilitando o desenvolvimento dos processos necessários à sua 

implementação. As reuniões semanais, pese embora alguns pequenos problemas referidos na 

Acção 17, eram uma demonstração do claro interesse no sucesso do projecto e a sua 

participação no planeamento, aconselhamento e facilitando o acesso à informação, teve 

impacto positivo no processo de mudança. 

A liderança do investigador, classificado segundo (Senge et al, 1999) como um local line leader 

deste projecto, foi interactiva, tendo desenvolvido uma série de acções, algumas planeadas e 

outras emergentes, de forma a desbloquear a participação no projecto e eliminar as inibições. 

A integração do investigador no dia-a-dia da empresa facilitou a recolha de sensibilidades, 

críticas e observações de outros colaboradores, o que, por sua vez, facilitou a dinâmica na 

adaptação da ferramenta ao contexto da realidade.  

O facto de o investigador não ser apenas observador do processo, teve como consequências 

resultados concretos para a Safira, bem como para o processo de investigação. Na Acção 18, 

por exemplo, é referido como se pode tornar um evento tão comum como um jogo de futebol 

numa forma de incentivar a mudança, o que não seria possível caso o investigador não fizesse 

parte da Safira. 

Tanto a qualidade como a quantidade dos conteúdos são pontos fulcrais. São os conteúdos e o 

tipo de utilizadores que os criam, analisam e corrigem, que definem a força de impacto que o 

projecto tem. Neste caso prático, a Safira é uma organização de média dimensão pelo que 

houve problemas de massa crítica. Uma organização de maior dimensão deve conseguir criar 

mais valor deste modelo, por causa do número de utilizadores que são criadores e 

disseminadores de conteúdo.  

No entanto, confirmou-se a análise feita à cultura e apetência de mudança da Safira onde se 

concluiu que esta estaria capacitada para enfrentar esta mudança. Com 150 colaboradores, 

foram criados 50 conteúdos para além dos iniciais, e estes tiveram origem principalmente nas 
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Safirapedia Experiences e nos artigos Programming Tip&Tricks. Embora houvesse pouca 

participação nas Safirapedia Experiences, a aceitação da ideia foi positiva e criaram-se novos 

conteúdos como é detalhado na Acção 10. Por outro lado, houve uma boa aderência aos 

artigos Programming Tips&Tricks, que são escritos todas as semanas, como se refere na Acção 

9. 

As visitas à Safirapedia eram maioritariamente originadas de Portugal e nos dias em que houve 

picos mais altos atingiram-se as 60 visitas num dia; no entanto, foram muitos os dias sem 

visitas. O aumento do número de visitas era, geralmente, consequência de vários factores, 

desde a criação de um artigo de interesse até um post no blog da Safirapedia, e permitiam tirar 

ilações sobre o que mais motivava os colaboradores a visitar a Safirapedia. Mas não se podem 

inferir leis absolutas, assumindo que um tipo de acção terá sempre o mesmo resultado no 

número de visitas. Pode-se apenas ter uma noção dos interesses gerais e usar isso de forma 

criativa no planeamento de novas acções. 

Existe o mito de que uma ferramenta destas se mantém por si só e não necessita de uma 

atenção focada. No entanto, verificou-se que isso não passa, de facto, de um mito, que não é 

real. A qualidade e o controlo exigidos pelo contexto organizacional são suportados, na sua 

fase inicial, pelos líderes que estão a levar a cabo a mudança.  

A manutenção da Safirapedia foi feita pelo investigador, quer ao nível administrativo, como na 

gestão dos utilizadores ao nível de permissões, quer ao nível editorial, com a limpeza e 

estandardização dos artigos que eram criados como se referencia na Acção 16. Esta 

permanente manutenção fez com que os colaboradores se sentissem seguros para criar e 

partilhar o seu conhecimento. É importante dar enfoque a esta situação, dado que a ideia 

geral é a de que estas ferramentas, devido à sua natureza viral, não necessitam de trabalho 

dedicado no sentido da manutenção porque a comunidade trata de o fazer. Isto é um 

preconceito que não se confirmou neste projecto. 

Dado que esta ferramenta é dotada da flexibilidade que permite que cada participante se 

possa exprimir de forma individual, deve-se encarar a participação como uma contribuição que 

o colaborador está a fazer à organização. Neste caso, o tempo utilizado para a partilha é um 

tempo não incluído no planeamento do colaborador, portanto não é pago, e embora isso 

defina a natureza voluntária que se associa a este tipo de ferramentas, é um obstáculo que 

tem de ser ultrapassado. 

As estratégias utilizadas para conseguir influenciar e moldar a comunidade que se pretendia 

que existisse, como por exemplo o apoio ao processo de acolhimento (Acção 4), a integração 

com Google Safira (Acção 3) ou a parceria feita com o Global Communications Plan (Acção 9), 

foram sempre no sentido de integração com os processos da Safira. A parceria criada com o 

Global Communications Plan funcionou como incentivo à partilha, dado permitir que a 

participação do colaborador fosse formalmente reconhecida na sua avaliação. Este 

reconhecimento formal é uma força motivadora que pode substituir a não existência de 

recompensas financeiras. 



78 
 

Desta forma, é importante o estabelecimento de sinergias com outros planos, processos ou 

sistemas existentes, para que a ferramenta não seja mais uma ilha de conhecimento explícito, 

mas um sistema integrado na cultura da empresa.  

Um colaborador da Safira questionou se este projecto seria adequado para agregar tanta 

variedade de conhecimento. Esta preocupação, que demonstra receio de não se conseguir um 

serviço de qualidade e útil, pode levar a que este tipo de projecto nunca saia da fase de 

planeamento. Na opinião do investigador, o facto de existir tanta variedade de conhecimento 

pode até potencializar o valor do sistema, porque se está a criar uma maior massa crítica de 

conteúdo. É claramente importante manter e optimizar atitudes e funcionalidades que 

incentivem a organização e acesso a conteúdos à medida que a Safirapedia for evoluindo, mas 

quanto maior for a comunidade existente, maior vai ser a sua força. 

Houve uma participação activa no projecto por parte dos colaboradores e conseguiram-se 

alterações nos processos da empresa para que a Safirapedia fosse integrada no seu dia-a-dia. 

O objectivo de obter resultados foi cumprido e foram conseguidas mudanças significativas na 

Safira. Portanto, a validade do modelo Wikipedia no domínio organizacional é confirmada e 

conclui-se que um wiki utilizando esse modelo, devidamente adaptado ao contexto, pode 

trazer valor a uma organização que se predisponha a transformar no sentido de o adoptar. 

Outra ordem de conclusões prende-se com a ligação que existe entre o conceito de 

Organização Aprendente e o conceito de Enterprise 2.0. Neste sentido, a implementação de 

um wiki é considerada a representação de uma implementação do tipo Enterprise 2.0. 

Organização Aprendente é uma metáfora organizacional que pretende dotar as empresas de 

capacidades para estar em constante evolução através da aprendizagem. A integração dos 

vários componentes da organização é analisada por defeito nos seus processos, sempre com o 

intuito de a melhorar. As perspectivas e as rotinas dos colaboradores têm de ser alteradas para 

um estado menos mecanicista e mais integrante, onde o trabalho não é apenas uma tarefa 

repetida até à exaustão, mas uma forma de exprimir o sentimento de pertença a algo maior e 

para melhorar a criação de valor. Esta metáfora acarreta um grande valor teórico. 

Por outro lado, o conceito Enterprise 2.0 é definido numa base de partilha e colaboração. A 

Web 2.0 veio alterar a forma como as pessoas se relacionam e partilham as suas experiências 

na vida pessoal, mas a forma como isso pode ser transposto para as empresas distingue-se em 

critérios mais definidos. Uma organização dotada de ferramentas Web 2.0 não é, só por isso, 

obrigatoriamente uma organização que siga uma filosofia Enterprise 2.0, porque seja imposta 

uma mentalidade de maior colaboração, igualdade e cooperação com a utilização dessas 

ferramentas. Essa mentalidade é um estado que se pretende atingir, através de uma mudança 

de atitudes e de preconceitos, para que haja participação activa. O objectivo é haver uma 

integração do conhecimento gerado nas rotinas dos colaboradores e nos processos da 

organização.  

Como tal, a mudança que existe inerente a uma implementação Enterprise 2.0 é compatível 

com a mudança para uma Organização Aprendente. Esta ligação existe no âmbito das filosofias 

de ambos os conceitos. Por um lado, a utilização de uma ferramenta Enterprise 2.0 é um sinal 

de que uma organização procura evoluir num alinhamento com a metáfora da Organização 
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Aprendente; por outro lado, os desafios encontrados para transformar uma Organização 

Aprendente são identificados nas acções tomadas para esta implementação Enterprise 2.0. 

Estes factos permitem explorar as sinergias existentes entre a forma como uma mudança que 

é feita com o objectivo de tornar uma organização mais aprendente e a forma como é 

conduzida uma implementação de uma ferramenta Enterprise 2.0. 

Neste projecto, é estabelecida uma relação teórica e prática entre estes dois conceitos através 

do detalhe das teorias base e das acções descritas. No entanto, esta relação foi apenas 

confirmada na fase final desta dissertação, ao se notar a utilização de soluções apresentadas 

por (Senge et al, 1999) aos desafios encontrados durante o processo. É o facto de se 

enfrentarem desafios na implementação da Safirapedia semelhantes aos que são descritos 

como sendo desafios comuns à mudança para uma Organização Aprendente que permite 

validar a relação e, numa perspectiva mais prática, foi a utilização de soluções propostas para 

resolver esses desafios comuns que levou a um maior sucesso deste projecto.  

Concluindo, dadas as evidências mostradas neste processo de implementação específico, 

parece legítimo concluir que a utilização de metodologias associadas à mudança para uma 

Organização Aprendente poderá ser útil noutros projectos de implementação de sistemas 

Enterprise 2.0. 

 

5.1. Trabalho Futuro 

O modelo Wikipedia pode não ser o mais indicado para organizações com poucos 

colaboradores; no entanto, existem várias outras formas de utilizar um wiki. É importante 

saber-se quais são os modelos que mais se adequam ao domínio empresarial, e que modelos 

se adequam a que organizações. Essa informação pode apoiar e simplificar a forma como 

investir na gestão de conhecimento. Portanto, as questões que se colocam são: 

1. Que outros modelos para ferramentas wiki funcionam para o contexto organizacional? 

2. Que plataformas de trabalho colaborativo uma organização deve adoptar, mediante as 

suas características e necessidades? 

Concluiu-se que existe uma relação entre os conceitos de Organização Aprendente e de 

Enterprise 2.0, e vários pontos onde esta pode ser explorada. Enquanto o conceito de 

Organização Aprendente se refere apenas a processos sociais da mudança, a Enterprise 2.0 

refere-se também ao nível técnico das ferramentas a utilizar. Mas a forma como se cruzam não 

é linear e o seu cruzamento pode acarretar mais mudanças do que se espera. 

Uma questão surge na linha da integração prática dos dois conceitos: 

1. Que outras ferramentas Enterprise 2.0 podem facilitar a transição de uma organização 

tradicional para uma Organização Aprendente? 
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Anexos 

Anexo 1 Mapa Temporal do Projecto Safirapedia 
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Anexo 2 Tabela de comparação de funcionalidades entre TikiWiki e Confluence 

Funcionalidades Prioridade (1-5) 
 

Tiki Wiki Confluence 

WikiPages 
    Namespaces 3 

 
n s 

WYSIWYG Editor 5   s s 

Importar ficheiros word 3 
 

n s 

Editar 5   s s 

Criar 5 
 

s s 

Remover 5   s s 

Comentários 4 
 

s s 

Discussão 5 
 

s n 

Rollback Versão 5   s s 

Histórico 5   s s 

Imprimir 3 
 

s s 

Export to Word 3 
 

n s 

Export to PDF 3 
 

n s 

Tagging 5   s s 

Bookmark 2 
 

s s 

Watching 3 
 

s s 

Templates 4 
 

s s 

RSS Feed 5   s s 

Multi-Language support 4 
 

s n 

Ficheiros 
    Galeria 3 

 
s por Workspace 

Anexar a Forums 3 
 

s n 

Anexar a páginas 3 
 

s s 

Pesquisavel 3 
 

s s 

Forums 
    Criar 2 

 
s n 

Editar 2 
 

s n 

Remover 2 
 

s n 

Post 2 
 

s n 

Tagging 2 
 

s n 

FAQS 
    Criar 2 

 
s n 

Editar 2 
 

s n 

Remover 2 
 

s n 

Sugerir 2 
 

s n 

Administração 
    LDAP Authentication 5   s s 

Suporte Técnico 5   n s 

Plugins 3 
 

s s 

Roles 5 
 

s s 
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Anexo 3 Screenshot do Safirapedia Blog 
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Anexo 4 Screenshot da página do Safirapedia Experience Quartz Beginners Guide 
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Anexo 5 Screenshot da página do Departamento de Sistemas de Informação na Safirapedia 

 


