
Wikis, blogs, programas de mensagens para grupos e assemelhados

podem tornar a intranet corporativa uma estrutura dinâmica,
•i

constituída por usuários autônomos e distribuídos -uma plataforma

colaborativa que reflete o modo como o trabalho de fato é feito,

segundo Andrew McAfee, professor de Harvard. Será que finalmente

temos as tecnologias corretas para trabalhar com o conhecimento?

Acompanhe o caso do banco europeu Dresdner

No segundo semestre de 2005, o ban-
co de investimento europeu Dresdner
Kleinwort Wasserstein acabava de
colocar à disposição da maioria
de seus funcionários três novas
tecnologias de comunicação. As
ferramentas incluíam blogs, wikis
e programas de mensagens para
grupos e usuários isolados (veja
glossário na página 162). Os profis-
sionais de TI logo aderiram a elas,
mas perceberam, contudo, que no
ambiente inicial do asfaltava um
recurso chamado display de presença
-ou seja, não havia como saber se
outro funcionário estava conectado.

No dia 11 de outubro de 2005, às

10h44, um funcionário do setor de
TI escreveu em seu blog. "O display
de presença pode ser conseguido
tranqüilamente, apenas acrescen-
tando o link abaixo a um tag de
imagem". Às 1lh48, um colega
respondeu no mesmo blog. "Legal.
Peguei o seu link e incluí o display
de presença. Avisei o Myrto Lazo-
poulou, responsável pelo projeto
voltado para o usuário do Dresdner
e pedi que ele veja com sua equipe
se dá para melhorar um pouco".

Em menos de 64 minutos, e
sem projeto ou planejamento, uma
solução para o display de presença
tinha passado espontaneamente de

conceito a solução implementada
e então submetida ao profissional
formalmente responsável.

Esse exemplo mostra como as
novas tecnologias têm o potencial
de interconectar os funcionários
de uma empresa e facilitar o tra-
balho com o conhecimento de
uma maneira antes impossível.
Para entender como isso acontece,
primeiro é preciso compreender as
limitações das tecnologias usadas
atualmente pelos trabalhadores
do conhecimento; aí se consegue
avaliar as contribuições das novas
opções disponíveis. Em seguida,
voltaremos para o caso do Dresdner

para ver como acelerar sua aplica-
ção dentro das empresas.

O que existe hoje
A maioria das tecnologias de

informação utilizadas pelos trabalha-
dores do conhecimento se divide em
duas categorias. A primeira é formada
pelos canais, como e-mails e progra-
mas de mensagem instantânea, nos
quais a informação digital pode ser
criada e distribuída por todos, mas
o grau de compartilhamento dessa
informação é baixo -ainda que os
e-mails de todas as pessoas estejam no
mesmo servidor, são visíveis só para as
poucas que integram o grupo.

A segunda categoria é composta
por plataformas como as intranets,
os sites corporativos e os portais de
informação. De certo modo, são o
oposto dos canais, pois seu conteúdo
é gerado, ou pelo menos aprovado,
por um pequeno grupo, mas torna-
se amplamente visível -ou seja, a
produção é centralizada e o grau de
compartilhamento é elevado.

Os sistemas de gestão do co-
nhecimento tentaram reunir essas
duas categorias. Procuraram extrair
o conhecimento implícito, as me-
lhores práticas e as experiências
importantes dos profissionais de
toda a empresa e disponibilizar essa

informação em uma base de dados
amplamente disponível. No entanto,
parece apropriado se referir aos
sistemas de gestão do conhecimento
apenas no tempo passado, pois eles
nem sequer foram mencionados em
uma pesquisa publicada em 2005
sobre as mídias usadas pelos traba-
lhadores do conhecimento.

Essa pesquisa, comandada pelo
pesquisador norte-americano de
sistemas de informação Thomas
Davenport, mostra que os canais
são mais usados do que as platafor-
mas. Mas isso já era esperado. Os
trabalhadores do conhecimento
são pagos para produzir e não para



navegar na intranet, e por isso faz
sentido que eles utilizem bem mais
as ferramentas que permitem a
geração de informação.

Muitos usuários, entretanto,
não estão contentes com os canais
e as plataformas de que dispõem.
Davenport descobriu que, embora
todos os profissionais consultados
usassem e-mails, 26% achavam que
havia uso excessivo do recurso
em suas empresas, 21% se decla-
raram oprimidos pela ferramenta
e 15% acreditavam que os e-mails
contribuíam para a redução da
produtividade. Em uma pesquisa
promovida pelo Forrester Research,
apenas 44% disseram ter facilidade
para encontrar o que procuram na
intranet da empresa.

Um segundo problema -e mais
importante- está no fato de as
atuais tecnologias disponíveis para
os trabalhadores do conhecimento
não estarem permitindo a captação
do conhecimento, seu compartilha-
mento e sua aplicação.

Na prática do dia-a-dia, os tra-
balhadores do conhecimento usam
canais o tempo todo e com freqüên-
cia visitam plataformas internas e
externas (intranet, extranet e in-
ternet). Os canais, entretanto, não
podem ser acessados ou pesquisados
por outros, e as visitas às plataformas

não deixam registros. Assim, apenas
pequena porcentagem da produção
da maioria das pessoas acaba em
uma plataforma comum.

A boa notícia é que surgiram no-
vas plataformas que não se concen-
tram na'captação do conhecimento
propriamente dito, mas sim nas
práticas e na produção dos traba-
lhadores do conhecimento.

Essas novas plataformas para
geração, compartilhamento e refino
de informação já são conhecidas na
internet, chamadas de tecnologias
de "Web 2.0". Uso o termo "Empresa
2.0" para me referir unicamente a
essas plataformas que as empresas
podem comprar ou montar para
tornar visíveis as práticas e os re-
sultados de seus trabalhadores do
conhecimento.

O caso do Dresdner, menciona-
do no início deste artigo, registra
uma interação e seus resultados,
além de identificar as três pessoas

envolvidas. Essas participações no
blog são parte de uma plataforma
possível de ser lida por qualquer pes-
soa na empresa, mas não podem ser
"editadas" e constituem um episódio
do trabalho do conhecimento ampla
e permanentemente visível.

Os paradigmas da tecnologia
em geral são formados por diver-
sos componentes -os do Windows,
ícones, menus e mouse, por exem-
plo, combinam-se para permitir a
interface do usuário. No caso das
tecnologias da Empresa 2.0, os seis
componentes podem ser expressos
pelo acrônimo SLATES (em inglês:
search, links, authoring, tags, extensions,
signals).

Search (busca). Para que qualquer
plataforma de informação tenha
validade, é preciso que seus usuá-
rios consigam encontrar o que
procuram.

Os layouts das páginas das intra-
nets e as orientações de navegação
podem ajudar, mas cada vez mais os
usuários estão abandonando esses
recursos e recorrendo a buscas por
teclado. Pode parecer que intranets
organizadas e mantidas por uma
equipe profissional oferecem mai«
facilidade de encontrar o que se
procura do que a imensa, desorde-
nada e dinâmica internet, mas não
é bem assim.

De acordo com a pesquisa da
Forrester, menos da metade dos
entrevistados declarou ter facilidade
para encontrar o que procuram nas
intranets com as quais trabalham
Um estudo realizado em 2005 pelo
Pew Internet & American Life
Project, por outro lado, descobriu
que 87% das pessoas que fazem
pesquisas na internet têm sucesso



em suas buscas na maioria das vezes.
O segundo elemento da infra-estru-
tura SLATES ajuda a explicar essa
incrível diferença.

Links (laços). O Google deu um
imenso passo adiante na qualidade
de busca de informações na in-
ternet aproveitando a informação
contida nos links entre uma página
e outra.

Os links são um excelente guia
para o que é importante e dão uma
estrutura ao conteúdo on-line. Nessa
estrutura, as "melhores" páginas são
as que registram mais links.

Tecnologias de busca como o
Google funcionam melhor quando
há densa estrutura de links que se
modifica com o tempo e reflete a
opinião de várias pessoas. Esse é o
caso da internet, mas não é o que
ocorre na maioria das intranets
atuais, que incluem apenas links
criados pelo grupo de desenvolvi-
mento da rede interna, em geral re-
lativamente pequena. Para que isso
mude dentro das empresas, muitas
pessoas precisam poder participar
da escolha/sugestão de links -e o
modo mais direto de conseguir isso
é permitir que a construção da intra-
net envolva grupos maiores em vez
de se limitar a equipes reduzidas.

Authoring (autoria). A quantidade
de blogs na internet e a Wikipedia
mostraram que há muitas pessoas
dispostas a gerar material e escrever
para um grupo amplo de leitores.

Os blogs propiciam a oportunida-
de da autoria individual, enquanto
nos wikis isso ocorre de modo
coletivo. O conteúdo dos blogs é
cumulativo (os posts e as respostas
individuais se acumulam com o
passar do tempo), enquanto os wikis
têm natureza interativa, uma vez que
as pessoas podem alterar ou refazer
o trabalho feito por outros.

Quando as ferramentas de au-
toria são descentralizadas e usadas
em uma empresa, a plataforma da
intranet deixa de ser uma criação

de poucos para ganhar atualizações
constantes, transformando-se em
um trabalho interligado feito por
diversas mãos.

As conclusões obtidas a partir da
Wikipedia mostram que a autoria
comunitária pode resultar em um
conteúdo convergente e de alta qua-
lidade (veja quadro na página 164).

Tags (etiquetas). A pesquisa da
Forrester revelou que, depois de
melhores mecanismos de busca, o
que os usuários experientes mais
desejam das intranets é uma classi-
ficação melhor do conteúdo.
•.. Alguns sites da internet reúnem
grandes quantidades de conteúdo,
mas depois "terceirizam" o trabalho
de classificação para os usuários ao
permitir que eles utilizem os tags
-na verdade, descrições simples e
em geral formadas por uma única
palavra.

Alguns desses sites, como o Flickr
para fotos, o Technorati para blogs e
o del.icio.us para bookmarks de sites,
não tentam impor um sistema de
categorização determinado; em vez
disso, esperam que um "método"
resulte do acesso dos usuários.

O sistema de classificação que
surge da determinação de tags é
chamado folksonomy (um sistema
de classificação desenvolvido pelas
pessoas com o passar do tempo).
Sua principal vantagem é refletir
as estruturas de informação e os
relacionamentos que as pessoas de
fato usam em vez de apontar os que
foram planejados para isso.

Além de permitir a construção
de folksonomies, os tags constituem
um modo de manter um registro
das plataformas visitadas pelos
trabalhadores do conhecimento.

Assim, os funcionários poderiam
"seguir os passos" das páginas útei^
da intranet e da internet que con-
sultaram e identificá-las com tags
capazes de lembrá-los do conteúdo
de cada uma. Do mesmo modo. an
pessoas poderiam ver quais colega
utilizam os mesmos tags e quais sites
têm visitado.

Extensions (extensões). Computado-
res relativamente "espertos" conse-
guem dar um passo à frente no que
se refere aos tags por meio da auto-
matização de algumas das tarefa
de classificação e de combinação de
padrões. Utilizam algoritmos para
dizer aos usuários: "Se você gostou
disso, então por extensão gostará
disso também". As recomendações
feitas pelo site Amazon.com consti-
tuem um exemplo precoce do uso
de extensões na web.

Signals (sinais). Mesmo contando
com poderosas ferramentas para
busca e classificação do conteúdo
de plataforma, um usuário pode
facilmente se sentir sobrecarre-
gado. O acréscimo de conteúdo
novos ocorre com tanta freqüêiu.
que a mera atividade de procurar
atualizações em todos os sites de in-
teresse pode se tornar um trabalho
absorvente.

O elemento final da infra-estru-
tura SLATES é um sistema de sina-
lização capaz de avisar os usuários
sobre o surgimento de conteúdo-
novos. Esses avisos podem ter a for-
ma de e-mail, mas essas mensagens
contribuem para sobrecarregai as
caixas de entrada e correm o risco
de ser tratadas como spam.

Uma tecnologia recente chama-
da RSS (veja glossário na página l' L



constitui outra possibilidade de
solução. Autores de conteúdos,
como os bloggers, utilizam o RSS para
produzir notas curtas cada vez que
ocorre um acréscimo de conteúdo.
Em geral, o aviso tem a forma de
uma "notícia" com um link para o
material novo.

Programas para usuários cha-
mados aggregators com freqüência
pesquisam os sites de interesse em
busca de novidades, fazem down-
loads, organizam o material e geram
"notícias". Com o RSS, os usuários
não precisam mais navegar cons-
tantemente apenas para checar se
há novidades: basta consultar os
"agregadores", clicar na "notícia"
de interesse e chegar ao conteúdo
mais recente.

Regras básicas
Os especialistas que incorporam

os componentes SLATES às novas
tecnologias parecem seguir duas
regras básicas. Primeiro, certificam-
se de que oferecem algo de fácil
utilização. Segundo, evitam impor
aos usuários noções preconcebidas
sobre como o trabalho deve ser
conduzido ou sobre o modo de
classificação e estruturação dos re-
sultados. Em vez disso, desenvolvem
ferramentas que permitem a mani-
festação desses aspectos do trabalho
relativo ao conhecimento.

Trata-se de uma mudança pró-
•

funda. A maioria das plataformas
atuais, como os sistemas de gestão
do conhecimento, portais de in-
formação, intranets e aplicativos
de fluxo de trabalho, é altamente
estruturada desde o início, o que
deixa poucas oportunidades para
que os usuários possam influir na
estrutura.

As tecnologias da Empresa 2.0
têm o potencial de fazer com que
uma intranet se transforme naquilo
que a internet já é: uma plataforma
on-line com uma estrutura em trans-
formação constante constituída por
colaboradores descentralizados,
autônomos e interessados. Nessa
plataforma, o conteúdo é criado a
partir das contribuições; os links e
tags se combinam; e elementos como
search, extensions, tags e signals tornam
as estruturas e padrões emergentes
conteúdo visível, ajudando as pes-
soas a comandar o processo.

As tecnologias da Empresa 2.0
estão sujeitas aos efeitos de rede
-conforme mais pessoas se envolvem
na criação de conteúdo, de links e
de tags, a estrutura emergente se

torna cada vez mais refinada, o que
sugere uma possibilidade curiosa.
Historicamente, os profissionais das
empresas que crescem enfrentam
dificuldades cada vez maiores para
encontrar uma informação especí-
fica -um nome, um acontecimento,
um dado de um conhecimento ou

k

de expertise.
As tecnologias da Empresa 2.0,

porém, podem atuar como uma
força no sentido contrário ao fazer
com que nas grandes organizações a
busca, análise e navegação de dados
sejam mais eficientes do que nas
pequenas, tornando mais fácil para
as pessoas a tarefa de encontrar o
que procuram. As novas tecnologias
certamente não superam todas as
disfunções da escala corporativa, mas
podem solucionar algumas delas.

O papel dos gestores
E tentador concluir que os exe-

cutivos compõem apenas outro gru-
po de usuários e não desempenham
um papel especial no processo de
decolagem da plataforma Empresa
2.0 nas organizações em que atuam.



Afinal de contas, eles não precisam
fazer muito para estimular o uso dos
atuais canais de e-mail e mensagens
instantâneas e não podem passar o
dia incentivando os funcionários a
participar.

O sucesso aparentemente espon-
tâneo da Wikipedia, do mundo dos
blogs e de algumas ferramentas da
Web 2.0 bastaria para convencer
muitas empresas de que, se for
montada a estrutura, as pessoas
participarão por conta própria. No
entanto, quatro aspectos do caso do
Dresdner mostram que o uso das
tecnologias da Empresa 2.0 não é
automático e depende em grande
medida das decisões tomadas e das
atitudes dos executivos.

Cultura receptiva. De acordo com
diversos relatos, a cultura do Dresd-
ner era fértil no que se referia ao
cultivo de novas práticas de colabo-

ração. Em 2005, os funcionários da
empresa a consideraram o melhor
lugar para trabalhar na comparação
com as demais companhias de ser-
viços financeiros, e seus executivos
vêm lutando para construir uma
comunidade consistente e ganhar
a confiança dos colaboradores.

Plataforma comum. A área de TI
optou por manter um grande wiki
em vez de vários descentralizados.
Essa plataforma comum permitiu
o surgimento de colaborações que
jamais ocorreriam de outra maneira.
Se a infra-estrutura de colaboração
de uma empresa é formada por
diversos "guetos" inacessíveis, os
elementos SLATES (search, links,
authoring, tags, extensions e signals)
não terão efeito.

Implantação informal. A equipe
também decidiu não abrir muito

o programa de wiki e de blogging
logo de início ou fazer algo como
recorrer a uma implantação formal
da nova ferramenta. Em vez disso,
preferiu estimular alguns grupos
ou pessoas a começar a fazer blogs
ou criar wikis na esperança de que
o conteúdo gerado atraísse outros
colegas.

Do mesmo modo, a área de TI
achava que determinar políticas
seria um modo de dizer para as
pessoas como elas deveriam usar
as novas ferramentas -"fixando" e
"moldando" normas de viso-, e o
que se queria era que os funcio-
nários definissem a utilização por
conta própria. Por isso, não foi
motivo de preocupação o fato de os
funcionários começarem a utilizar
a plataforma para finalidades não
relacionadas à empresa, como a
formação de um clube de pôquer.

Também ficou claro que não
havia necessidade de estabelecer
políticas quanto à ética do proce-
dimento, pois todos os colabora-
dores familiarizados com a cultura
e as normas da empresa já sabiam
que uma postura inadequada não
é permitida, seja qual for o meio
empregado.

Do mesmo modo, para qual-
quer empresa que construa uma
nova infra-estrutura colaborativa,
certamente surgirão normas e uma
cultura on-line, mesmo que não
haja políticas explícitas no ponto
de partida. E provável que com o
tempo algumas contribuições para a
infra-estrutura não sejam adequadas
-como agravos a colegas, superiores
ou subordinados- e a reação dos
gestores a essas contribuições serão
altamente importantes, além de
muito visíveis.

Apoio gerencial. Os executivos do
Dresdner tiveram de fazer grande
esforço para se certificar de que a
nova plataforma seria usada assim
que estivesse disponível.

Darren Lennard, diretor de
gestão do Dresdner, tornou-se um



partidário dos wikis assim que viu
uma demonstração. "Recebia 300
e-mails internos por dia. A maioria
não tinha importância para mim,
mas mesmo assim eu perdia horas
por dia separando uma coisa da
outra. Vi que os wikis eram uma
ferramenta melhor para grande
parte de nosso trabalho colaborativo
e quis que minha eqviipe começasse
a usar o recurso", conta.

No entanto, as pessoas não
compreenderam bem do que se
tratava, quais as finalidades e van-
tagens e não aderiram à novidade.
"Percebi que eu teria de ser bem
mais incisivo se quisesse mudar o
comportamento, além de incluir
um conteúdo que exigisse o envol-
vimento dos usuários", diz Lennard.
Ele então enviou a agenda e os itens
de ação de uma reunião que se
realizaria em breve, sugerindo que
as pessoas usassem o wiki para dar
suas respostas. "Avisei que não leria
mais e-mails sobre determinados
assuntos", acrescenta.

Um dos aspectos mais surpreen-
dentes das tecnologias da Empresa
2.0 está no fato de que parecem se
disseminar com mais velocidade
quando há uma hierarquia e uma
estrutura inicial. No caso do Dresd-
ner, isso se refletiu no uso de blogs,
que aumentou gradualmente e de
modo estável.

Desafios e oportunidades
Ainda que os executivos e pro-

fissionais de tecnologia façam
tudo certo na hora de implantar
as tecnologias da Empresa 2.0
em suas empresas, restam duas
ameaças potenciais. A primeira é
que os ocupados trabalhadores do
conhecimento não usem as novas

tecnologias, apesar do estímulo
e do treinamento. A maioria das
pessoas que usam a internet não
é formada de bloggers, taggers ou
adeptos do wiki. Elas não ajudam
a construir a plataforma, apenas a
utilizam. A situação será diferente
quando se tratar das intranets
corporativas? Ainda é cedo demais
para saber.

A segunda ameaça está na pos-
sibilidade de que os trabalhadores
do conhecimento usem as tecno-
logias da Empresa 2.0 exatamente
como esperado, mas que isso traga
conseqüências indesejadas. Hoje
as intranets refletem um ponto de
vista (da gestão) e não constituem
plataformas para o debate ou a
discussão. Após o surgimento de
blogs, ivikis e outras tecnologias
que dão espaço para as opiniões,
isso mudará. Essa mudança será
bem-vinda?

Nesse cenário, os líderes pre-

cisam desempenhar um papel de-
licado, e que muda com o tempo,
se quiserem que as tecnologias da
Empresa 2.0 tenham êxito. Primei-
ro, eles precisam estimular e enco-
rajar o uso de novas ferramentas
e se conter para não intervir com
freqüência exagerada ou além da
medida. Se fracassarem em qual-
quer uma dessas atribuições -se
forem muito brandos no início ou
rígidos demais em seguida-, suas
empresas correm o risco de termi-
nar contando com apenas alguns
quadros e newsletters on-line, usados
com objetivos banais.

As tecnologias da Empresa 2.0
têm o potencial de anunciar uma
nova era ao dar mais visibilidade
tanto às práticas do trabalho do
conhecimento como a seus resul-
tados. Por conta dos desafios que
trazem consigo, haverá diferenças
significativas nas habilidades de cada
empresa em explorá-las. Ao mesmo
tempo, as oportunidades geradas
farão com que essas diferenças não
tenham grande importância.

Text Box
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