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T RABALHAR EM EQUIPE É UM DOS
mais sagrados mandamentos em-
presariais — e um dos que menos
benefícios tiraram da tecnologia.

Planilhas, apresentações e relatórios cir-
culam apressadamente pelas caixas de
e-mail das empresas. Mas sempre cabe a
alguém colocar ordem na bagunça digital.
Qual é a versão mais atualizada? Quem
fez as mudanças? Em que trechos? Resol-
vido o quebra-cabeça, o que muitas vezes
significa uma montanha de impressos ano-
tados a caneta, o ciclo se repete, até a apro-
vação final e a distribuição. Só agora uma
novidade que surgiu na internet há dez
anos está chegando às empresas com a pro-
messa de melhorar a circulação de infor-
mações e de incentivar a colaboração. O

sistema chama-se wiki. A primeira vista,
parece um blog. O wiki facilita a publica-
ção de páginas na internet. Mas há uma
diferença fundamentai, Blogs têm dono.
Wikis. não. Informações podem ser incluí-
das e modificadas por qualquer pessoa.
Num wiki, todos os leitores são também
autores e editores.

A tecnologia wiki. palavra havaiana que
significa "ligeiro", foi criada em 1995, mas
só nesta década mostrou sua utilidade. Ela
deu origem a um dos maiores fenômenos
na internet a enciclopédia livre Wikipedia.
Criado em 2001, o site já é de longe a maior
obra de referência do mundo. São quase
680 000 verbetes em inglês, e mais de
l milhão em outras 69 línguas. Todos fo-
ram escritos em colaboração por milhares

de voluntários espalhados pelo planeta. O
processo é muito simples. Todo novo item
criado entra no site automaticamente, sem
nenhuma revisão de forma ou de conteú-
do. Aí começa a colaboração. Os outros
usuários podem alterar os textos à vonta-
de. Se alguém insere um dado incorreto —
ou vandaliza a página, colocando informa-
ções falsas ou ofensivas —, ele permane-
ce ali até que outro usuário faça uma cor-
reção (veja no quadro abaixo alguns ver-
betes polêmicos da enciclopédia).

Diante de tamanha liberdade, a primei-
ra crítica que se faz é com relação à pre-
cisão das informações. "Quem visita a Wi-
kipedia para aprender sobre algum assun-
to está na mesma situação de quem vai a
um banheiro público", escreveu Robert



McHenry, ex-editor-chefe da Enciclopé-
dia Britannica, num artigo célebre. "O lo-
cal pode estar claramente sujo, o que sig-
nifica que é necessário ter cuidado, ou po-
de parecer relativamente limpo, o que po-
de levar a uma falsa sensação de seguran-
ça. O que não se pode afirmar com certe-
za é quem usou o lugar por último." A boa
vontade de quem contribui com a Wikipe-
dia é admirável, argumenta McHenry, mas
nem de perto suficiente para criar uma obra
de referência confiável.

Os defensores da enciclopédia virtual
dizem que é cedo para julgar o esforço de
milhares de voluntários. Muitos fazem
comparação com o sistema do software li-
vre, como o Linux, em que programado-
res espalhados pelo mundo trabalham de

graça para construir sistemas complexos.
Mas há uma diferença fundamental: no
desenvolvimento de software livre há pe-
lo menos uma pessoa que julga o que en-
tra no código final. Na Wikipedia, esse
controle não existe. Jimmy Wales. um ope-

rador do mercado financeiro que deu
início ao projeto, parece não se im-
portar com as críticas. Quando ques-
tionado sobre as freqüentes compa-
rações com outras enciclopédias, dis-

se: "Gostaria de vê-las como con-
correntes, mas acho que elas vão
desaparecer em cinco anos".

O sistema wiki pode não se
prestar para criar uma enci-
clopédia confiável, mas pode

ser útil para manter atuali-
zadas as informações sobre
o andamento de um proje-
to. Já existem programas
que embutem funções de co-
laboração. O wiki, porém, a
exemplo de outros progra-
mas que cresceram na inter-
net antes de chegar ao mun-
do das empresas, tem a van-
lagem da simplicidade. "É
um quadro branco virtual",
diz Petrônio Nogueira, só-
cio responsável pela área de
tecnologia na Accenture do
Brasil. Na consultoria, que
tem mais de 120 000 fun-
cionários em todo o mundo,
mais de 250 wikis já foram
criados para que os consul-
tores possam manter atuali-
zadas — e centralizadas —
as informações sobre o an-
damento de projetos. Nokia,
Motorola. Michelin e IBM
são algumas outras empre-
sas que já adotaram os wi-
kis para facilitar o compar-
tilhamento de informações.

Já existem até mesmo
empresas especializadas em
criar e manter wikis corpo-
rativos. O que não se sabe
ainda é como esses negócios
vão sobreviver. Os progra-
mas de wiki são simples e
podem ser obtidos de graça
na internet. Além disso,
companhias como a Micro-
soft planejam embutir fun-

ções semelhantes nas próximas versões de
seus sistemas. A JotSpot, que recebeu 5
milhões de dólares em capital de risco, tem
HP e Disney entre seus clientes. "Oferece-
mos conveniência. Cobramos apenas uma
mensalidade, que varia de 9 a 49 dólares,
e fazemos tudo para o cliente. Ele quer sim-
plicidade", diz Joe Kraus, presidente da
JotSpot e criador do extinto mecanismo de
buscas Excite. Serão os wikis mais uma
moda passageira? Kraus, um veterano do
Vale do Silício, afirma que não. "Sinto-me
como nos primeiros anos da internet. Mui-
ta gente usa a tecnologia nos baixos esca-
lões das empresas e quem está no topo não
faz idéia do que se trata. Isso, para mim. é
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sinal de que ela vai crescer."

Fonte: Exame, a. 39, n. 17, p. 102-103, 31 ago. 2005.




