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Heidi Collins, autora de livros sobre o tema e considerada uma das maiores especialistas 
mundiais, esteve no Brasil para dar dicas sobre o portal do futuro. 
 
O futuro dos portais corporativos está nos portais adaptáveis. É o que acredita Heidi Collins, 
americana especialista em gestão do conhecimento e portais corporativos, autora de dois livros 
publicados sobre o assunto e CKO (chief knowledge officer) da Air Products and Chemicals, 
companhia da indústria química com sede nos Estados Unidos.  
 
Collins esteve no Brasil para compartilhar sua experiência em um evento da TerraForum 
Consultores, empresa de soluções de gestão do conhecimento que, em parceria com a Microsoft, 
a FIA (Fundação Instituto de Administração da USP)e o Instituto Spiralis (que desenvolve ações 
para o terceiro setor), promove uma série de workshops internacionais sobre o tema.  
 
Segundo a executiva, a evolução natural dos portais corporativos, cuja consolidação deve 
acontecer até 2006, caminha para portais que suportem mudanças no ambiente de negócios de 
forma dinâmica. "O portal deve ter inteligência para identificar as interdependências que ocorrem 
nas organizações", diz Heidi. Assim, é preciso planejar uma solução adaptável ao usuário, que 
ofereça aprimoramento contínuo, personalização, aprendizado instantâneo e conteúdo sempre 
atualizado.  
 
Para atingir tamanho objetivo, Heidi recomenda definir uma visão estratégica da gestão do 
conhecimento, prestando atenção em conhecimentos de marketing e inovação de processos e 
identificando os ativos digitais a serem usados nos portais em relação a cada agente envolvido no 
processo: empregados, clientes e fornecedores. A executiva, por exemplo, vem liderando 
implementações globais do conhecimento aliando ferramentas de portais corporativos às de 
business intelligence, colaboração e comunidades, gestão de conteúdo e e-learning. "A 
governança se tornará um aspecto-chave para o sucesso de qualquer portal. Não se trata apenas 
de considerar conteúdo ou tecnologia, mas da maneira como as pessoas pensam e trabalham", 
finaliza.  
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