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ma pesquisa realizada 
em 2009 em 60 
empresas brasileiras de 
diferentes setores 
demonstra como elas 
utilizam os recursos da 

Web 2.0 para apoiar a gestão do 
conhecimento. Neste contexto, a gestão 
do conhecimento pode ser entendida 
como um conjunto de práticas 
gerenciais para ampliar a competitividade 
das empresas através 
da criação, armazenamento, 
compartilhamento e uso do 
conhecimento. As contribuições de 
recursos como Blogs, Wikis, YouTube, 
Redes Sociais e outros ampliam a 
capacidade de criação e disseminação 
do conhecimento dentro das 
organizações bem como estimulam 
a formação de um ambiente 
mais colaborativo. 

Os objetivos da pesquisa foram 
investigar: quais são os recursos da 
Web 2.0 que potencializam a gestão do 
conhecimento; quais são os principais 
recursos adotados pelas empresas 
brasileiras e para quais propósitos. 
Segundo o Gartner, a Web 2.0 está 
impulsionando uma revolução do 
ambiente de trabalho e mudando a 
forma com se faz negócios para 
sempre, pois as novas ferramentas 
promovem um ambiente mais 
colaborativo e dinâmico. 

Os serviços e aplicações que 
utilizam os princípios e conceitos da 
Web 2.0 são numerosos. Os "serviços 
chaves" investigados foram Blogs, 
Wikis, serviços de compartilhamento de 
multimídia, RSS, Podcasting, Tagging e 
as Redes Sociais. Alguns desses 
serviços são relativamente "maduros" 
(p.ex., Blogs e RSS existem desde 
1997), surgiram bem antes do 

surgimento do termo Web 2.0, 
introduzido por Tim O'Reilly em 2004. 

A maioria dos participantes da 
pesquisa concorda com os potenciais 
da Web 2.0 para a gestão do 
conhecimento. Mais de 80% dos 
respondentes afirmaram "Concordar" 
ou "Concordar totalmente". Dentro das 

a troca de conhecimentos e também 
uma maior colaboração e participação. 
Já as Wikis são utilizadas, 
principalmente, para promover a troca 
de conhecimentos, estimular o 
processo de aprendizagem 
organizacional e também captar 
e armazenar o conhecimento 
organizacional. 

Os recursos da Web 2.0 são 
utilizados no mundo do lazer e 
entretenimento e também começam a 
estar presente no mundo corporativo. 
A Web 2.0 apresenta elevado potencial 
para a gestão do conhecimento sendo 
a promoção da comunicação, a troca 
de conhecimentos e o processo de 
aprendizagem os principais potenciais. 
Atualmente, é muito simples e rápido 
criar um Blog pessoal ou mesmo 
corporativo, participar de uma Wiki, 
compartilhar um vídeo entre os amigos 
através do YouTube ou criar um perfil 
no Orkut ou outra Rede Social. 
Ou seja, hábitos do dia-a-dia pessoal e 

organizações, o compartilhamento de 
multimídia é utilizado principalmente 
para promover a comunicação com 
clientes, a troca de conhecimentos e 
a comunicação com funcionários. 
A facilidade para criar e compartilhar 
conteúdo multimídia como vídeos 
ampliam o seu potencial como 
instrumento de comunicação e 
disseminação de conhecimento. 
Os Blogs são mais utilizados para 
promover a comunicação com clientes, 

organizacional se misturam, o que 
pode conferir às organizações 
comportamentos que estimulam o 
trabalho colaborativo e interativo 
através da Web 2.0. 
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