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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O tema do XXXV Fórum de TIC é O Futuro das redes sociais corporativas , que carrega
em si a discussão sobre a importância do compartilhamento de informações no pro-
cesso de discussões e transformações que as empresas atravessam. Os painéis e 
debates contaram com a participação de representantes da Dataprev, de institui-
ções acadêmicas e de empresas públicas e privadas, que discutiram a utilização das 
redes sociais no universo corporativo.

Este Caderno de Debates é resultado da 35º edição do Fórum de TIC Dataprev, realizado 
no dia 31 de julho de 2012, na sede do Ministério da Previdência Social, em Brasília.

Durante a atividade, foram abordados temas como o processo de implantação de 
uma rede social corporativa, as ferramentas usadas para sua criação, as formas de
aproximação das pessoas no novo ambiente, assim como as iniciativas até então 
existentes em empresas públicas e privadas.

Boa leitura!
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Redes sociais corporativas

Janice Fagundes Brutto ¹
Diretoria de Pessoas (DPE)

¹Formada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC- 
RS), tem especialização em Gestão Organizacional. Já atuou como professora da mesma 
faculdade, coordenando o Departamento de Psicologia do Trabalho. Atua na área de re-
cursos humanos há quase 30 anos, trabalhando como consultora ou mesmo ocupando 
gerências de empresas como a de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre. 
Foi também coordenadora de um Projeto de Inclusão Digital realizado pela Prefeitura de 
Porto Alegre, com subsídio da Comunidade Europeia. Primeira mulher a ocupar um posto 
na diretoria colegiada da Dataprev, Janice está no cargo desde 2 de setembro de 2005.

A discussão das redes sociais corporativas já vem sendo feita não só dentro da 
Dataprev, mas no mundo. Em uma reportagem na revista Exame sobre redes 
sociais Alexandre Hohagen, segundo executivo mais importante do Facebook no 
Brasil, falou que o compartilhamento, que faz o mundo evoluir e fazer transfor-
mações sociais, ocorreu muito rapidamente. 

Vivi isso na década de 1960, quando aconteceram as quatro maiores revoluções 
sociais do século XX que foram o movimento feminista, o movimento hippie, que 
trazia a questão da paz numa época de guerras, o movimento negro e o movi-
mento estudantil. Essas revoluções mudaram comportamentos, hábitos e trou-
xeram discussões de conceitos que levaram uma década para se consolidar na 
sociedade. E, naquela época, não havia Internet. Todo esse compartilhamento era 
por jornal e a mídia fazia o seu filtro. Era jornal, cinema, rádio, televisão. A partir 
da década de 1990, e especialmente no Século XXI, essas mudanças não foram 
só provocadas, mas discutidas, aperfeiçoadas e qualificadas com o compartilha-
mento em redes sociais. Identificamos que não tem mais como ficar fora disso, 
todo mundo participa de uma forma ou de outra das redes sociais, aprende, dis-
cute, provoca transformações e é transformado por ela também.

É uma discussão importante a que vamos fazer ao longo do dia. O radialista Ruy 
Castro disse que textos que não são dele estão sendo distribuídos na Internet 
como sendo. Que as pessoas acrescentam coisas e distribuem com a assina-
tura dele. Achei estranho, mas isso existe muito no ambiente de internet. Assim 
como o compartilhamento, as redes sociais provocam discussões e transfor-
mações e  trazem também uma discussão sobre a ética e sobre os riscos. O 
tema que abordaremos aqui é instigante, interessante, inovador. Vamos ouvir 
as experiências. A Dataprev vai trazer uma experiência desse tipo, mas vamos 
ouvir outras experiências e juntos discutir e compartilhar.
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Web 2.0, primeiros passos, lições aprendidas.
André Marinho ¹
Dataprev

¹Gerente de Projeto da Unidade de Desenvolvimento Paraíba da Dataprev

Ingressei na Dataprev em 2006, num momento em que a empresa estava pas-
sando por uma mudança, com a criação de Unidades de Desenvolvimento de 
Software. Tive a oportunidade, em meados de 2009, de participar de uma outra 
experiência que foi a implantação de um projeto piloto chamado DRD 2.0. Não 
sei se todo mundo conhece, mas a sigla DRD significa Diretoria de Relaciona-
mento, Desenvolvimento das informações da Dataprev e o 2.0 é a ferramenta 
de geração do projeto. 

As primeiras ferramentas que surgiram na Web não permitiam um grau de par-
ticipação e de colaboração que as ferramentas atuais permitem. Então, por isso, 
a sigla. Vamos abordar as tecnologias que envolveram a implantação desse pro-
jeto, quais foram as lições aprendidas e, para iniciar nossa discussão, vou passar 
o meu ponto de vista do que se espera de uma rede social corporativa, quais são 
os obstáculos e os incentivos que devemos ter para garantir seu sucesso.

As Unidades de Desenvolvimento são distribuídas e identificamos no Departa-
mento de Desenvolvimento de Software que tínhamos além de projetos, por-
tfólio de projetos com módulos em diversas unidades geograficamente distri-
buídas, dificuldade de comunicação. Tínhamos experiências, boas experiências, 
boas práticas que estavam sendo utilizadas em algumas dessas unidades que 
precisavam ser compartilhadas com outras.

A partir dessa idéia, como fazer isso? De que forma poderíamos ter mais afeti-
vidade, não ter trabalho duplicado? Muitas vezes, a inexistência da forma cola-
borativa gera um trabalho repetitivo. Eu não sei o que o colega da está fazendo. 
Ele pode estar implementando uma solução semelhante ou parecida com a do 
colega que está na outra sala, que tem um domínio sobre aquilo que está traba-
lhando naquele momento (referente a um projeto com outras regras de negócio).

A solução poderia ser otimizada de forma que não houvesse repetição de traba-
lho.  A ideia era que a gente resgatasse esse conceito de trabalhar junto, mesmo 
estando geograficamente distribuído. É interessante perceber que, a partir do 
momento que fornecemos um meio para que as pessoas possam trabalhar em 
conjunto voluntariamente, essas pessoas passam a contribuir, mesmo quando 
aquilo não faça parte do seu dia a dia de trabalho. Ela tem uma experiência , uma 
especialização em determinado domínio de conhecimento que não está aplican-
do naquela hora, mas pode contribuir com o colega que está lá na Paraíba estan-
do, por exemplo, no Rio de Janeiro.
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A partir daí a gente consegue construir um banco de talentos, começa a perceber 
o perfil de determinados profissionais, suas competências e habilidades, até de 
liderança, que, de certa forma, estavam obscuras por falta de ferramenta, de 
meios de comunicação onde pudesse demonstrar toda a sua competência, toda 
a sua habilidade. Criamos um ambiente tecnológico que proporcionasse essa tro-
ca de conhecimento e de experiências da Unidade de Desenvolvimento. Esse foi 
o foco principal da criação do DRD 2.0 (conjunto de ferramenta) mas o nome do 
projeto era para ser DEDS 2.0 – Departamento de Desenvolvimento de Software.

Com a ideia de que outras áreas da empresa também deveriam ou poderiam agre-
gar valor dentro do ambiente, entendemos que o termo DRD 2.0 seria mais amplo 
e maisadequado pra nossa proposta no projeto piloto. O público alvo seria as cinco 
Unidades de Desenvolvimento, que envolvem mais de quatrocentos profissionais.

Conceitos que foram utilizados: o ponto de entrada no ambiente era uma Mesa 
Virtual.  Um ambiente onde o termo Mesa Virtual daria da idéia de extensão da 
mesa de trabalho, do computador. Aquilo que se estava fazendo no dia-a-dia, 
no cotidiano, seria registrado agora sem esforço. A idéia é que não tivesse um 
esforço extra dentro da ferramenta. Para que isso? Para que amanhã, ou daqui a 
alguns meses, outro profissional que tivesse uma atividade semelhante pudes-
se se beneficiar daquele registro de conhecimento. Registro do conhecimento 
corporativo, da inteligência coletiva. 

Nas Unidades de Desenvolvimento, temos um outro problema também que é 
a rotatividade de pessoal. Então, a partir do momento em que boas práticas, 
novos processos, novas tecnologias de fazer melhor determinada atividade não 
estão registradas, perco produtividade e sinto como se estivesse em uma em-
presa ineficiente. Essa é a minha visão. Vamos falar um pouco mais a frente so-
bre as Mesas Virtuais. São quatrocentas Mesas Virtuais. Eu não vou ficar em um 
ambiente consultando quatrocentas Mesas Virtuais ao mesmo tempo. Então, 
criamos o conceito do agregador, outro painel que está disponível na ferramen-
ta, que reúne e sincroniza informações de todas as Mesas Virtuais. Vamos ver 
um pouco mais adiante a maneira como isso funciona. Sentimos a necessidade 
também de uma forma mais ágil de comunicação, mesmo tendo disponível na 
empresa mensageiros instantâneos. 

A forma como o Twitter trabalha com seus seguidores, com seus hashtags tem 
o seu valor e a própria comunidade que foi surgindo, entrando no ambiente de 
DRD 2.0 entiu a necessidade de ter uma ferramenta como o Twitter. Lançamos 
então o Dwitter pra esse fim. A equipe do projeto percebeu que havia uma neces-
sidade de uma ferramenta para a criação de documentos colaborativos. E o IQ é 
uma ferramenta que se propõe a isso. Como nós usamos mensagens curtas no 
Dwitter, precisávamos também de uma ferramenta para encurtar o URL. Refe-
rente ao compartilhamento de informações, já temos a idéia de onde aquela in-
formação está localizada e podemos compartilhar com todo mundo, com todos 
os meus seguidores passando o link pra eles.



9Fórum de TIC Dataprev Redes sociais corporativas

Web 2.0, primeiros passos e lições aprendidas
André Marinho

Tão importante quanto a ferramenta de busca é a recuperação da informação. 
Porque não adianta só a informação estar lá, em um grande banco de dados e 
não ter como recuperar aquela informação de forma fácil e rápida. Daí surgiu o 
Orgoogle. A equipe do projeto percebeu que era necessário criar uma identidade 
visual para todas as ferramentas, para que aquilo tomasse o corpo de um am-
biente único. Criamos também um dia de participação,para o pessoal entender 
que, apesar de ser um ambiente aberto, onde as pessoas podem fazer seus co-
mentários, não ia ser um ambiente bagunçado. Não menos importante foi cons-
truir a caixa de sugestões. Por ser um projeto piloto, todas as sugestões seriam 
bem vindas e avaliadas.

O formato das Mesas Virtuais era um formato de blog. As pessoas entravam 
lá na ferramenta e começavam a digitar, colocar pra fora todo aquele conheci-
mento que estava na cabeça e que poderia ajudar o próximo. Se eu trabalho em 
um determinado projeto e estou passando por uma fase de testes de desenvol-
vimento, de testes do software, registro lá na ferramenta tudo o que está sendo 
feito, quais são os passos para que depois um outro projeto possa beneficiar-se 
desse relato e aprimorar a sua maneira de fazer, ou fazer a própria metodologia 
de testes da empresa para que outras pessoas se beneficiem daquela experi-
ência que teve êxito. Para eu entrar no ambiente, a chave de identificação é a 
matrícula e o email do usuário. Email corporativo. Não pode ser um email qual-
quer. Construir um perfil, registrar lá as suas habilidades, o seu endereço, seu 
currículo. Esse perfil vai permitir que a empresa possa descobrir especialistas. 
A Mesa Virtual permite que eu comece minhas conexões, comece a construir 
a minha rede de relacionamento. A Mesa Virtual também permite que eu crie 
grupos, posso formar um time quando for discutir determinados assuntos. E 
a diferença de um grupo para um fórum é que, no grupo, eu posso ter a minha 
privacidade de conteúdo.

O grupo pode ser privado. Se aquele assunto ali não deve ser discutido com 
toda a comunidade naquele momento, só num momento posterior, eu crio um 
grupo e depois posso evoluir essa discussão para um fórum mais geral. As pes-
soas que fazem parte da minha rede de relacionamento podem escrever no 
meu mural, na minha rede pode estar público apenas para quem faz parte dela. 
O ambiente permite ainda que mensagens privadas possam ser enviadas para 
os membros da comunidade, permite também que o conteúdo multimídia seja 
colocado na Mesa Virtual, por meio do álbum, permite comentários sobre cada 
post colocado dentro da minha Mesa Virtual. Cada conteúdo pode ser privado 
ou moderado. Eu, dono da minha Mesa Virtual, decido se eu quero que qualquer 
pessoa possa responder, possa comentar sobre aquilo que eu coloquei ou não.

Primeiro avalio, vejo se realmente aquilo deve ser colocado, postado na minha 
Mesa Virtual ou não. Tivemos iniciativas também da construção de plugins que 
agregassem à Mesa Virtual informações sobre a demanda daquele funcionário 
e o que ele estava fazendo naquele momento. Nós, dentro da prévia, tínha-
mos um sistema de demandas e esse plugin ia nesse sistema de demandas, 
pegava pela identificação, pela matrícula, as horas trabalhadas (Timesheet). O 
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plugin também buscava informação lá no sistema referente a planilha de horas. 
Podemos acompanhar tudo o que estava acontecendo no site naquele momen-
to. Quem começou a entrar fez uma conexão na rede com outro colega, quem 
acabou de se registrar no ambiente, quem acabou de comunicar um post, quem 
fez um post recentemente, quais são os membros ativos naquele momento, 
as etiquetas, as tags mais utilizadas e mais populares dentro de todas as Me-
sas Virtuais. E o agregador também, carinhosamente apelidado de Blogão pela 
equipe do projeto, reunia informações dentro de todas as Mesas Virtuais, era 
sincronizado. Depois de certo tempo de um conteúdo que poderia passar por 
um processo de revisão, o que era postado lá na Mesa Virtual aparecia aqui pro 
público em geral, mesmo quem não era seguidor.  Em formato de mural come-
çava a se destacar algumas funcionalidades do Blogão. Cada Mesa Virtual, à 
medida que eu posto um conteúdo, alguma atividade que eu estou trabalhando, 
crio uma categoria. Mas a equipe do projeto entendeu que também deveríamos 
ter categorias gerais, institucionais pra facilitar o processo da informação. Eu, 
dono da minha Mesa Virtual, membro, posso criar a minha própria categoria? 
Posso, isso era permitido. Entendemos que podia permitir, mas sugerimos, pra 
ele, dentro de uma lista, quais eram as categorias mais usuais.  Que ele pudesse 
classificar aquele conteúdo dentro de uma categoria e facilitar o filtro por cate-
goria, num momento em que todas as informações de todas as Mesas Virtuais 
ficarem disponíveis.

O Orgoogle agrega as pesquisas a ser realizadas não só nas Mesas Virtuais, 
mais também no IRC, no twitter e no Blogão. Outra ferramenta muito impor-
tante que estava disponível no agregador é o sistema de Ranking (classificação). 
A partir do momento em que qualquer membro da comunidade acessava uma 
informação, dava um click, isso já era contabilizado e nós poderíamos visualizar 
quais eram mais fáceis e mais rápidas e o que estava se comentando naquele 
momento. Com o que o pessoal está mais contribuindo, colaborando? Qual era 
o tópico da discussão? Ele gostou daquele conteúdo, aquilo contribuiu para o 
trabalho dele, melhorou para a produtividade dele, aquilo realmente solucionou 
um problema que ele estava passando, ele poderia recomendar aquele tópico 
para os outros membros da comunidade? E também cada comentário que era 
colocado lá dentro do ambiente, era contabilizado para conheceremos tam-
bém o que as pessoas estão comentando, os itens mais comentados. A partir 
daí, existe também um conceito das redes, das ferramentas de Web 2.0, que 
é o conceito de etiquetas, rótulos, mais conhecidos como Tags. Então a partir 
do momento que eu reunia essas informações em um ambiente só, criava um 
novo Id Tags, onde o pessoal também podia usar essa forma de classificação 
da informação. Os tópicos do Dwitter também aparecem no menu lateral dos 
tópicos mais populares e aparecem no menu lateral do Blogão. 

A identidade visual do Dwitter que temos na Web é a seguinte: eu tenho os se-
guidores, os meus seguidores tem seguidores e assim por diante. Uso hashtags 
para poder classificar a informação. A partir do momento em que as pessoas 
tinham grande alcance de toda a comunidade, ao postar uma informação, em 
questão de segundos ou minutos após a postagem, rapidamente alguém dava 
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uma resposta, alguém dava uma contribuição, alguém participava. Se ele não 
tinha aquela solução pelo menos indicava um caminho ou alguém que já tinha 
passado por isso e que de repente nem estava dentro da comunidade do DRD 
2.0. E eu poderia ter acesso à essa pessoa por via email, telefone ou qualquer 
outro meio de comunicação. A ferramenta automaticamente categoriza usuá-
rios de acordo com a sua interação com o ambiente. Quais são os usuários de 
destaque, quais são os grupos com mais mensagens, quais são as mensagens 
mais populares.

O Wikipédia permite que, usando um navegador sem precisar instalar nada na 
minha máquina, eu possa construir documentos de forma participativa. Todos 
podem trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo e construir de forma 
mais produtiva e rápida aquele documento. O IOLS é um importador de URLs 
(Uniform Resource Locator - Localizador Padrão de Recursos). Na época em que 
estávamos trabalhando, implantando as primeiras ferramentas do DRD 2.0, tí-
nhamos um bloqueio do Proxy da rede, que barrava os principais serviços, os 
principais servidores que davam acesso à encurtar o URLs. Então sentimos a 
necessidade de implantar essa ferramenta dentro do ambiente e o motor de 
busca personalizado, o Orgoogle. O Orgoogle surgiu de um trabalho acadêmico 
de um membro da comunidade. Ele disse que tinha um motor de busca que po-
deríamos aprimorar, customizar e utilizar aqui no DRD 2.0. A equipe do projeto 
trabalhou nessa identidade visual. Aqui podemos ver as mensagens populares 
do Dwitter, as Mesas Virtuais, a pesquisa do Orgoogle, o acesso ao Wiki, os guias 
de participação, regras de conduta com a mensagem institucional do que é o 
projeto DRD 2.0 e além da identidade visual, o Blogão pode ser acessado via 
Serviços de Investigação de Fraudes e Disputas (FIDS),  Rich Site Summary  (RSS). 
Então você configura no seu leitor de email uma contra pra acessar o Blogão e 
na medida que você vai vendo seu email vai vendo também todas as informa-
ções que estão no ambiente colaborativo.

Regras de conduta e regras de utilização.  Temos que manter toda a educação e 
ética possível. É importante que as pessoas que estavam entrando na comuni-
dade tomassem conhecimento, que além de estarem num ambiente de traba-
lho, colaborativo, deveria haver respeito, cortesia na hora de comentar, mesmo 
que ele não concordasse com aquilo que foi posto ali. A partir de um momento 
em que o ambiente está aberto, percebemos que não só conhecimento técnico 
estava sendo colocado ali, surgiam também outras discussões. A caixa de su-
gestões é sempre bem vinda, principalmente em fase de projeto piloto. Quais 
foram as tecnologias utilizadas para a construção desse ambiente? Teve base 
em software livre? No servidor, tínhamos Linux Apache, mais que LP, HP, as Me-
sas Virtuais utilizam um software Wordpress com versão pra multiusuários e um 
conjunto de plugins que tornam o Wordpress uma rede social que é o Goldpress. 
Para o Wiki a ferramenta Mediwiki também é livre, para o Dwitter o software 
livre foi o Laconica. E além de poder acessar Mesas Virtuais, o Blogão a partir 
de RSS, tinham plugins também pros mensageiros instantâneos que utilizamos 
para postar mensagens no twitter. 
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A premissa do projeto foi a não utilização dos meios de comunicação institu-
cional pra divulgar o ambiente.  A idéia era o boca a boca, chamar a pessoa que 
quisesse conhecer, chamar o colega do lado e, se ele percebesse que aquilo teria 
algum ganho no dia-a-dia de trabalho começasse a fazer parte da comunida-
de. Então, mesmo sem essa divulgação, sem nenhuma obrigação, a adesão do 
pessoal construiu 259 meses dos 400 funcionários das Unidades de Desenvol-
vimento, 283 aderiram de forma espontânea, foram criados 28 grupos, 1430 
posts, 1779 comentários, mais de 12 mil visualizações a partir do agregador. No 
twitter tivemos 214 usuários registrados, 32 grupos, mais de 2 mil mensagens. 
Para fechar o ciclo de tudo isso, a equipe do projeto também elaborou um for-
mulário de avaliação para que o pessoal pudesse se expressar, sugerir e criticar 
além da caixa de sugestões. Identificamos algumas características: qual a área 
de atuação do respondente do questionário, sua faixa etária, de que maneira 
usava o ambiente para responder de forma textual, no que ele pode contribuir, 
o que achou de bom o que achou de ruim com o ambiente. Veremos um pouco 
disso nos resultados e nas lições aprendidas. A leitura que faço com o principal 
resultado positivo, até por eu fazer parte da área técnica dentro da Unidade 
de Desenvolvimento, foi o crescimento corporativo que ficou registrado. Muitas 
vezes em que a mesma solução estava sendo discutida ou implementada em 
projetos do próprio andar, do outro andar ou de outros Estados e que não era do 
conhecimento de todo mundo, as pessoas puderam se aproveitar disso. 

Na época a empresa também estava construindo e implantando uma nova suíte 
de aplicativos para desenvolvimento de software. Isso povoou muitas discus-
sões dentro do ambiente colaborativo. Alguns colaboradores que construíram 
isso já não estão mais na empresa. Colocaram lá sua experiência, sua boa prá-
tica, sua metodologia tutorial como fazer a coisa da forma mais otimizada a 
experiência tiveram e saíram da empresa. Se não tivéssemos um ambiente que 
proporcionasse esse tipo de situação, com certeza esse conhecimento, inclusi-
ve, o treinamento que é dado para alguns multiplicadores fugiria da inteligência 
coletiva da empresa. Num primeiro momento quando as pessoas não veem um 
benefício imediato no uso daquela ferramenta, elas tendem a se questionar, 
achando que terão trabalho dobrado. Considero isso um problema cultural, pre-
cisamos conscientizar as pessoas na hora de implantar um projeto de rede so-
cial corporativa dentro de uma empresa. 

Pode acontecer situações embaraçosas, com certeza, pessoas que criaram me-
sas virtuais, mas que não tinham nenhum cunho de trabalho, pessoas que co-
locaram conteúdo e comentários que não eram adequados naquele ambiente. 
Mesmo convidando outras áreas da empresa, dentro do projeto, envolvendo 
essas pessoas dentro de eventos em outras áreas da empresa, por exemplo, 
da diretoria de infra-estrutura, não tivemos o retorno esperado. Se a empre-
sa pretende implantar uma rede social corporativa, precisa trabalhar de forma 
com que as pessoas possam trazer mais retorno para o ambiente.  Percebemos 
também a questão da melhoria dos processos, muito que estava colocado, in-
dependente do que consta no procedimento inconstitucional era colocado para 
trazer mais produtividade para a equipe de trabalho. Devem ser utilizadas fer-
ramentas participativas, colaborativas. 
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Do ponto de vista da tecnologia, o grande problema encontrado, foi a criação do 
repositório chamamos de Repositório 2.0. Como compartilhar documentos de 
forma fácil? Tínhamos o Wiki, mas e aquele documento, minha planilha, como 
coloco isso disponível pra todo mundo. Então algumas pessoas sentiam a ne-
cessidade/dificuldade em usar a sua Mesa Virtual. Tinham receio de escrever 
algo porque alguém poderia interpretar de maneira errada. Então tinha todo um 
zelo na hora de produzir o conteúdo, além do uso da ferramenta e o zelo com o 
que as pessoas achariam daquilo. Como nosso público alvo era desenvolvimen-
to de software, o processo de desenvolvimento da Dataprev percebeu isso que 
o pessoal mais requisitou, tudo que tivesse dentro do ambiente corporativo, 
inclusive código fonte.

 Existe uma boa maneira de se fazer isso, as pessoas perguntavam como era 
e a pessoa copiava o trecho do código dele e colocava dentro do ambiente. Por 
que colocava? Já não está lá em outro repositório? Por que eu não posso acessar 
essa informação? Acessar essa informação depende do motor de busca e per-
cebemos também que o ambiente precisa sofrer aprimoramentos, atualizações 
e gerenciamento. Por exemplo: Quando uma pessoa não segue uma regra de 
conduta, quem ta olhando isso e quem pode de uma forma mais polida possí-
vel conversar com a pessoa ou com quem criou uma mesa virtual só entra pra 
colocar a foto do nascimento do bebê, é válido? Dificuldade de integração com 
os sistemas de apoio e gestão. Tentamos construir plugins para demandas, para 
Timesheet, mas existem diversos outros problemas de apoio e gestão. 

E sentimos dificuldade, principalmente na questão de diferentes tecnologias 
que são utilizadas para diferentes sistemas. E quando acessamos essa informa-
ção e trazemos isso para dentro do ambiente, gera um esforço considerável da 
equipe de TI, assim como o acesso a outras bases de dados, banco de talentos, 
demandas, recursos humanos e assim por diante. Nos deparamos com algumas 
dificuldade, inclusive com questões de acesso. A pessoa que estava responsável 
por aquele sistema entende que por questões de controle ou por questões de 
confidencialidade, aquela informação não estava lá, então na implantação de 
um ambiente desse, temos sempre que pensar nisso. No projeto DRD 2.0, é 
comum dentro da comunidade de TI da Dataprev aparecerem outras iniciativas. 
Aqui é do serviço de arquitetura de software, onde eles usam uma ferramenta 
do tipo de perguntas e respostas que apelidei de Pajé, porque na outra prévia 
tem um Cacique, um Cocar, então Pajé. E aí qualquer pessoa que tenha uma 
pergunta, uma dificuldade, seja ela de qualquer área, venho aqui e posto. E a 
ferramenta automaticamente cria a sua reputação, de acordo com a maneira 
que você interage com a ferramenta. Automaticamente você cria um método de 
reconhecimento. A ferramenta também disponibiliza uma escala colorida, onde 
se concentram as pessoas da comunidade. Uma empresa, como a Dataprev, 
com distribuição nos quatro cantos do país, é importante que exista meios de 
colaborar, que haja uma distribuição geográfica, transparente, ágil, deve haver 
uma inteligência coletiva. Deve permitir que o pessoal proponha novas ideias, 
novas soluções. 
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Dessa forma esperamos que se tenha ganhos em produtividade e melhoria nos 
processos. Em uma empresa do setor público, a cadeia de comando e hierarquia 
são os principais obstáculos. Outra coisa muito comum é escutar que o ambien-
te vai ser utilizado para piadas e colocação de fotos de bebês, por que? Porque 
as pessoas veem em casa os adolescentes, os filhos utilizando o facebook pra 
fazer isso. Então é possível que tenha isso dentro do ambiente? É possível. Mas 
isso faz parte da curva de aprendizado. Depois de um tempo as pessoas co-
meçam a perceber realmente que aquilo é uma ferramenta de trabalho e isso 
tende a não acontecer mais. Devemos integrar essas ferramentas, integrar com 
diretores corporativos com sistema de gestão, esses são os obstáculos mais 
comuns de serem encontrados. A comparação com outras redes sociais é inevi-
tável e cabe conhecer seus casos de sucesso e seus defeitos. Entendo também 
que a empresa pode dar sua parcela de incentivo, podendo dar medalhas ao 
funcionário que atingir suas metas, por exemplo.
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Web 2.0, primeiros passos e lições aprendidas André Marinho

Claudio – Dataprev: Porque não conseguimos evoluir 
isso para outras áreas ao invés de manter só no DRD?

André Marinho – Dataprev: A idéia do projeto piloto 
era começar com o DRD. Na verdade, a idéia inicial 
não era nem no DRD, era apenas no Departamento 
de Desenvolvimento de Software, as cinco Unidades 
de Desenvolvimento. Depois convidamos a Direto-
ria de Infra-Estrutura. O retorno que obtivemos de 
algumas outras diretorias não foi o esperado. Dessa 
forma, a ideia do projeto, a experiência do projeto 
não era forçar ninguém a entrar. Eu convido, se vai 
agregar valor, venha e participe e chame o seu co-
lega do lado. A experiência foi nesse sentido. Então 
foram promovidos eventos em que as pessoas e 
as outras diretorias fossem convidadas a partici-
par e não teve o retorno esperado. Precisamos fa-
zer campanhas para que pessoas de outra diretoria 
possam agregar muito mais valor ao ambiente. 

Lucilia – Diretoria de Pessoas: A proposta mes-
mo era um projeto piloto. Precisávamos de pesso-
as dedicadas pra cuidar da ferramenta e fazer com 
que ela pudesse evoluir e ter condições de uso em 
outras áreas. Tudo que construímos foi na base da 
colaboração experimental. Chegou uma época que 
os meninos que cuidavam do DRD estavam nos 
projetos do CIB. Perguntaram se eu poderia acessar 
o ambiente de fora. Não, Pois está lá no servidor. 
Tinha muita coisa pra evoluir ainda, essa era uma 
razão. E a segunda razão, é que de fato, não fize-
mos campanha, não tínhamos uma ação institucio-
nal, apesar da diretoria de pessoas estar junto do 
projeto o tempo todo, entendemos que o processo 
tinha que ser amadurecido e que deveria ter inves-
timento, coisa que não tínhamos na época. 

Rafael – Serpro: Já temos várias redes. Você tem 
a rede dos seus amigos que trocam fotos e piadas, 
a rede dos seus colegas mais próximos, a rede das 
pessoas que tem interesses parecidos com você. 
Atualmente no SERPRO temos redes especializadas 
onde as entidades principais que agregam pessoas 
são componentes de software ou de arquiteturas. 
Temos redes mais abertas com participação geral, 

onde as pessoas podem postar idéias, projetos par-
ticulares, fotos de eventos.

Patrícia – Dataprev: Estamos falando hoje de rede 
social, com abrangência enorme na casa, onde terão 
várias iniciativas, não só direcionadas ao desenvol-
vimento de sistemas como também para a melhoria 
de vários processos. Nesse trabalho de identificação 
da rede social, temos que pensar nessa estrutura, 
pois vamos precisar de pessoas alocadas para fazer 
essa gestão de conteúdo. Isso requer uma dedica-
ção que nem sempre vem dos próprios profissionais 
que estão contribuindo com a própria rede.

Claudio – Dataprev: Não foi feito um piloto de rede 
social. Ao entrar no DRD 2.0 vemos muita gente lá 
dentro, vemos comentários de pessoas sobre suas 
vidas, na rede social, nas suas mesas virtuais. Isso 
é muito amplo e está muito ligado ao negócio da 
empresa, tornando-se uma tendência natural.

Nilton Crespo – Dataprev: O foco de tudo, inicial-
mente, foi a questão da colaboração e da gestão de 
conhecimento. Apesar de ser um projeto piloto, vocês 
conseguiram gerenciar essa questão do conteúdo, 
a questão do conhecimento? As informações real-
mente podem ser muito importantes ou não. Existe 
algum trabalho de medição de hardware? Em relação 
ao tráfico em redes de fotos, vídeos, por exemplo? 

André Marinho – Dataprev: Quando colocavam al-
gum conteúdo no ambiente, já existia um filtro das 
principais categorias que a equipe do projeto tra-
balhou e aquilo ali já registrava um domínio bem 
abrangente. A principal iniciativa nesse sentido de 
gerenciar o conteúdo foi a criação das categorias e 
assim facilitar também a busca pelo filtro. Aprende-
mos muita coisa com o projeto piloto a medida que 
a íamos implantando. Sobre o hardware, o escopo 
do projeto foi definido, foi disponibilizado um equi-
pamento, servidor que atendia aquele público alvo, 
aquele tráfico que a rede iria gerar. Tivemos pou-
cos vídeos, contribuição com relação à vídeos. Não 
tivemos grandes contribuições nesse sentido. Mas 
o equipamento foi inicialmente dimensionado para 
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atender a comunidade, dentro das cinco Unidades 
de Desenvolvimento de Software. Como o projeto 
era uma experiência, era um piloto, não se pensou 
em escalabilidade. Se isso fosse agregar realmente 
outras áreas da empresa, teríamos que pensar tanto 
no armazenamento quanto da rede. O servidor está 
localizado hoje lá na Paraíba, na Unidade de Desen-
volvimento de Software. Nem é o local propício den-
tro, não está dentro de um centro de processamen-
to, onde eu teria banda e um Storage para garantir 
a escalabilidade. Identificamos o problema, tivemos 
uma idéia de como resolver o problema e experi-
mentamos isso em forma de piloto. Essa foi a idéia.

Lucilia – Diretoria de Pessoas: A grande dificuldade 
era categorizar os temas, fazer com que as pessoas 
mantivessem aquela categoria pra facilitar a busca 
depois do conhecimento. Nossa própria rede con-
trola o que postamos até as pessoas envolvidas na 
rede limitarem o comportamento de pessoas que 
postam, por exemplo, poemas do Neruda, mesmo 
que se encaixasse na situação. Vamos aprendendo 
a lidar com isso no dia-a-dia. A própria rede faz o 
controle da questão do comportamento e as Tags 
ajudam a caracterizar o assunto.  

Há quatro ou cinco anos éramos muito questio-
nados no sentido da comunicação. Se queríamos 
apenas nos comunicar ou fazer alguma mudança 
na empresa. Não sabíamos o que fazer porque era 
muita novidade naquele momento. Mas hoje temos 
a consciência de que se não tiver essa possibilidade 
de uma melhoria, de uma área olhando pra isso, ou 
um conjunto de pessoas olhando diariamente para 
o que acontece, as pessoas acabam desistindo.

André Marinho – Dataprev: Precisamos ter gente, 
uma equipe multidisciplinar olhando pra isso. Não 
somente pra questão do conteúdo, mas a ques-
tão também dos talentos que aparecem dentro da 
comunidade, de repente descobrimos um líder lá 
dentro. Devemos ter alguém melhorando para me-
lhorar o processo, para gerenciar o conteúdo, para 
buscar talentos.

Cristiane Tarricone – Gartner: Suas empresas, 
suas organizações, a Dataprev estão prontas para 

o social, para ter as suas informações na rede e ter 
retorno, sejam positivos ou negativos? Como a Da-
taprev vai entrar nesse mundo social? O instituto 
de pesquisas e tecnologias Gartner compartilhou 
informações de uma pesquisa da Harvard que foi 
feita com um universo de 2100 pessoas basica-
mente nos Estados Unidos e que mostra o seguin-
te: Das 2100 empresas entrevistadas, 79 por cento 
já declarou estar usando redes sociais. Isso é um 
número formal, não é um número de imprensa, é 
um número real de empresas norte-americanas. 
58 por cento usam mídias sociais de forma efeti-
va para alcançar seus objetivos de negócio e 21 por 
cento estão se preparando pra isso. 23 por cento 
desses 79 por cento já tem ferramentas que fazem 
uma comparação analítica do que se tem na rede. 
20 por cento tem um budget (orçamento) dedicado 
para esse assunto e sete por cento já entregam a 
mídia social à seus objetivos e as suas atividades de 
marketing, aos seus projetos de marketing. 

Com essa pesquisa notamos que parte das organi-
zações ainda não está preparada para aceitar uma 
tecnologia nova. Temos outro centro de pesquisa, 
que é especializado em análise de internet também 
dos Estados Unidos, que mostra o seguinte: Hoje, 
a rede social já é uma ferramenta de comunicação 
efetiva na vida pessoal de todos nós. Temos acesso 
a algumas redes, algumas são mais famosas que 
outras, a alguns anos atrás os brasileiros usavam 
muito o Orkut, hoje muito dos usuários do Orkut mi-
graram para o Facebook. O Facebook que tinha uma 
abrangência muito maior nos países da Europa e 
dos Estados Unidos a alguns anos atrás, hoje tam-
bém tem 40 milhões de usuários no Brasil, isso é 
um número extremamente efetivo e significante. 
Temos nossos perfis lá e temos nosso perfil profis-
sional no LinkedIn. 

Cada rede tem a sua característica própria. Mas e as 
empresas? Como as encaixamos dentro desse con-
texto? Verificando hoje, as empresas usam o que? 
Email. Email ainda é uma das ferramentas de cola-
boração mais utilizadas. A rede social também será 
uma ferramenta de comunicação indispensável das 
organizações, sejam elas públicas ou privadas, com 
os seus consumidores, com os seus clientes? Nós 
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do Gartner acreditamos que sim. E mostraremos 
como a plataforma social está unificada com a mo-
bilidade. Cada vez mais quando se fala em social, 
em redes sociais, em mídia social, estamos falando 
de engajamento. 

Então o que é o engajamento? Engajamento é uma 
troca, é uma comunicação efetiva. Eu comunico, 
alguém me responde. Eu tenho uma responsivida-
de dentro dessa situação. Passo a ter contato com 
pessoas com as quais eu nem sempre consigo me 
relacionar. Então por uma questão de trabalho, de 
localização ou de distância eu não estou acessível, 
eu não consigo acessar pessoas que são do meu re-
lacionamento. E a rede social permite que se faça 
isso com muita facilidade. Então, crio nós mais for-
tes ou nós mais fracos dentro da rede. Mais inte-
ressante é que ela permite justamente que eu faça 
essa mescla do que é pessoal com o que é corpo-
rativo. Hoje temos várias empresas usando a rede 
social de maneira efetiva para os seus objetivos de 
negócio, criando principalmente um canal de comu-
nicação, compartilham conhecimento interno den-
tro do projeto e dentro de uma área específica que é 
a parte de Desenvolvimento. 

Mas temos outros aspectos, outras áreas que po-
dem ser exploradas. Onde está o cliente da Data-
prev? Como eu posso me comunicar com ele de 
forma bastante efetiva através da rede social? Te-
mos um grupo de analistas que só estudam redes 
sociais, todos os fenômenos que estão acontecen-
do e prepararam no ano passado uma pesquisa e 
buscaram empresas nos Estados Unidos, no Reino 
Unido, na Inglaterra que já estivessem utilizando as 
redes sociais de forma efetiva para objetivos de ne-
gócios. Pesquisaram 798 corporações que respon-
deram positivamente nesse sentido. Eram pessoas 
estavam habilitadas para isso, ou seja, eram os lí-
deres desses negócios, ou as pessoas responsáveis 
pelo orçamento. Qual o objetivo dessas empresas 
usando a rede social? A primeira razão e a mais im-
portante que apareceu como resultado dessa pes-
quisa foi: para fortalecer o relacionamento com os 
clientes. Depois pra aumentar a sua marca, a força 
da sua marca no mercado. Depois criar uma intera-
tividade de relacionamento com o cliente. A troca de 

informações, o aumento de receita, o aumento da 
produtividade do empregado. Quais são os três pri-
meiros Drivers? Aumentar a relação com o cliente, 
aumentar a marca, a interação, criar canais de co-
municação e relacionamento, troca de informações 
e também aumentar a produtividade. 

O importante é que você tenha um objetivo e uma 
métrica de performance pré definida. Hoje em dia o 
LinkedIn é uma grande fonte de busca de encontro 
de profissionais. O Gartner também utiliza o LinkedIn 
como fonte. Isso já é uma realidade. Sobre a ques-
tão da rede, por exemplo temos um individuo aqui 
que faz parte, por exemplo da rede da Dataprev. 
Ele se relaciona com um grupo de pessoas. O que 
é importante é que esse é o objetivo da rede social, 
mas o objetivo é justamente aumentar esse escopo. 
Posso aumentar a rede da Dataprev DDR incluindo 
o pessoal do Planejamento, incluindo o pessoal do 
RH, incluindo o pessoal de Infraestrutura. Por que 
não? Aí eu terei um aumento dessa troca, desse 
compartilhamento de informações. As pessoas que 
vão fazer parte de outras redes chamamos de nós. 

Os nós conectam a nossa rede. Temos os nós mais 
fortes, os mais fracos, os que nos agregam com 
outras redes. Você comunicaria o que você acabou 
de colocar no Facebook no mural da empresa? Isso 
é uma boa forma de se pensar, porque as vezes as 
pessoas se portam dentro das redes como se tives-
sem só brincando e falando e nada fosse ficar gra-
vado, mas tudo que está na rede social fica gravado. 
Muitas vezes a diretoria das empresas ainda não 
está tão sensibilizada para a necessidade de real-
mente iniciar esforços corporativos nesse sentido. 
Todos os brasileiros tem um celular, muitos desses 
celulares são smartphones. Qual é o objetivo de um 
negócio? É atingir o cliente, atingir a pessoa que está 
numa outra área, num local totalmente inacessível, 
principalmente o Brasil que é um país tão grande. 

É muito fácil chegar lá através da rede social. É im-
portante que as organizações públicas ou privadas 
estejam atentas, pois o conteúdo da internet é li-
vre. Ninguém tem controle sobre o que é colocado 
na internet, ninguém tem controle sobre os blogs, 
ninguém tem controle sobre os sites. E, no entanto, 
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quem não registrou com rapidez o seu domínio, teve 
problemas posteriormente pra registrar o domínio 
no seu nome. Email mesma situação. Há 30 anos as 
pessoas falavam: “Imagine! Isso nunca vai substituir 
a assinatura, porque está no nosso Código Civil!” E 
eu falava: “Mas o Código Civil pode ser alterado!” 
E hoje é uma realidade, recebo 100 emails por dia. 
Atualmente ninguém vive sem email. Então, o email 
vai ser substituído pelo social. O que minha empresa, 
minha organização, minha agência do governo pre-
tende como estratégia de negócio? Pretende forta-
lecer serviços de previdência social para o Governo, 
para as Instituições de Governo. E como vou usar a 
mídia social para suporta essa estratégia? Cada área 
define sua estratégia de acordo com seu objetivo. 
Temos os primeiros três níveis que consideram as 
capacidades padrões que estão hoje nas ferramen-
tas de mídia social, existem três pontos iniciais que 
precisam ser desenvolvidos: Primeiro monitorar, ou 
seja, ouvir o que as pessoas estão falando da nossa 
empresa. Não interessa se é pública ou privada. O 
que falam de nós? Nós sabemos? De acordo com as 
pesquisas, vários clientes não sabem o que o merca-
do fala. Começar a analisar essas interações, o que, 
que as pessoas falam? Vamos analisar essas intera-
ções e vamos o que? Transformar essas interações 
em engajamento, em comunicação efetiva. Vou en-
gajar, estarei lá, estarei presente. 

Hoje em dia, na existência dos Call Centers, a pes-
soa liga para reclamar, registra 20 reclamações, vai 
procurar PROCON. Quando a coisa fica mais séria, 
ganha uma atenção da corporação. Com a rede 
social, isso muda. As pessoas quando querem re-
clamar postam no Facebook. Hoje você faz isso em 
segundos e tem uma conotação negativa importan-
te que pode prejudicar a identidade de marca. Com 
isso, as empresas já estão dando um retorno muito 
rápido pra esse tipo de situação e obviamente, nós 
enquanto consumidores sabemos aproveitar. Para 
que ficar duas horas no Call Center se posso ficar 
cinco minutos numa rede social e colocar uma re-
clamação mais efetiva. A rede social hoje em dia é 
importante para nossas vidas pessoais, pois elas 
tem um impacto sim do resultado da organização. 
Vamos recrutar pessoas pelo LinkedIn. 

Precisamos saber realmente o que vocês preten-
dem fazer com a rede social, qual o objetivo de ne-
gócio, deve ser desenvolvido um plano de como vão 
trabalhar os produtos, os seus concorrentes e em 
90 dias começar a desenvolver a construção desse 
processo. A internet quando foi lançada trouxe a dis-
cussão de ser uma área sem controle, cada um pos-
ta o que quer. Estamos habituados a usar a internet 
dessa forma, sabemos quais são os sites que são 
confiáveis, que podemos entrar, as informações que 
estão colocadas lá são seguras e outras nem tanto. 
Então a idéia é de que não existe controle. 

Dentro das corporações o que nós sugerimos é que 
se defina como a rede social vai ser utilizada e qual 
sua política de utilização. Como existe uma política 
de conduta dentro da empresa deve ter uma polí-
tica de uso da internet. É necessário que haja uma 
política de usos das mídias sociais. Nessa política 
vai constar o que a organização espera do seu co-
laborador, qual o tipo de comportamento que poder 
ser colocado e o que não deve ser colocado. O uso 
da mídia social vai ser muito similar a qualquer outro 
software ou ferramenta que a área de tecnologia dis-
ponibiliza para esse colaborador, pra esse servidor. 

Na década de 80, o CPD de uma empresa era com-
posto de um mainframe. Hoje nós temos computa-
ção pessoal, tablets e comunicação móvel. De 2012 
à 2014, de quatro aplicações que estão sendo de-
senvolvidas, três são pra “mobile device” só uma é 
pra PC. A ideia é que a plataforma PC diminua. Atual-
mente encontramos tudo para o iPad, você compra 
aplicação na Apple Store. Em relação ao Facebook, 
mídia social não é Facebook. Temos que sair desse 
conceito. As pessoas estão dando mais importância 
as correntes, as brincadeiras de futebol do que ou-
tra coisa. Ninguém discute sobre o LinkedIn porque 
ele sempre teve uma característica muito ligada a 
questão do currículo profissional, de ser uma rede 
onde você coloca o seu perfil profissional. Temos 
várias redes, o Instagram para os amantes de foto-
grafias, etc, 

Patrícia – Dataprev: Um acréscimo é sobre a go-
vernança. O que fizemos na Dataprev foi o primeiro 
estagio: promover esses objetos sociais circulando 
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num determinado grupo.

Mauricio- Dataprev: Existe alguma pesquisa ou al-
guma reflexão sobre a forma que a empresa toma 
decisões utilizando as redes sociais dentro de uma 
estrutura de modelo de gestão? 

Cristiane: É possível sim que as empresas usem as 
redes sociais para tomadas de decisões, mais isso vai 
depender muito do uso que empresa estiver fazen-
do da rede social. Cito o caso aqui de uma empresa 
em São Paulo, da área financeira, que possui várias 
iniciativas em rede social, inclusive o presidente tem 
perfil no Facebook, porque ele se comunica com toda 
sociedade praticamente todo dia e não tem alguém 
que faça isso por ele. Ele tem interesse pessoal.

Locutor não identificado: O LinkedIn é muito útil 
para captação de pessoas. 

Professor Gil: Professor da FIAUS e da ESPM: O 
Facebook e o Twitter são citados nos Estados Unidos 
como prova de infidelidade em um a cada três casa-
mentos. Um milhão de canadenses abandonaram o 
Facebook no mês passado. Se você tem 10 amigos 
ou cinco mil amigos, ele só mostra 12 % do conteú-
do gerado e muitas vezes você clicou em uma foto 
de futebol e o sistema vai colocar pra você um mon-
te de coisas relacionadas a futebol, é o efeito túnel. 

As pessoas começam a se cansar disso e se ques-
tionam se precisam de tantos amigos. Vivemos 
uma grande infância das mídias sociais no Brasil 
apesar de estarmos em primeiro lugar no YouTube e 
em segundo no Facebook. 

Quem são as pessoas que mais conectadas com 
você pelo LinkedIn, Foursquare, Twitter? Porque as 
empresas estão entrando nas mídias sociais? Para 
se destacar da multidão. Uma grande empresa de 
cosméticos fez um programa de trainee entraram 
80 mil pessoas através do Facebook. A Natura es-
colheu 62 mil pessoas para serem trainees, um ano 
depois mais da metade pediu demissão. Mobilizar 
esse pessoal teve um custo. 

Perguntaram para essas pessoas porque elas 
estavam indo embora? A primeira resposta 

foi: meu celular, o quarto era mais conectado 
do que essa empresa inteira. Não é conecta-
do de ter internet liberado é conectado de po-
der conversar com o diretor e falar que isso 
estava errado. 17% das pessoas que falam das 
empresas estão sendo punidas por elas, quan-
do entramos com a mídia social do Tribunal de 
Justiça de São Paulo tinha uma senhora, sub- 
desembargadora cuja foto no Facebook mostra-
va o sutiã. 

Nada contra as mulheres usarem sutiã, as mulheres 
tem esse direito, mas uma sub-desembargadora 
colocar. Eu trabalho no Tribunal de Justiça de São 
Paulo meu cargo é tal e está com uma foto dessa. 
Para um projeto de tecnologia dar certo, é necessá-
rio ter uma pessoa que chamamos de evangelista 
de mídias sociais, uma facilitadora de comunida-
de ou de estratégia de mídias sociais.Todo mundo 
se preocupa com a tecnologia mas não cuidam de 
quem cuida dela. Estamos falando de uma geração 
que tem o DNA digital, 59% atualiza o status dentro 
da sala de aula. Fui representar o Brasil em Madri e 
o principal palestrante não era um palestrante de 
carne e osso, era um robô, com perfil no Facebook, 
Twitter. São 80 robôs que se chamam Tico e ensi-
nam para crianças especiais, essas crianças absor-
vem 40% com os robôs do que com um professor 
de carne e osso. Se não aprendermos logo daqui a 
pouco estaremos desempregados, seremos troca-
dos por robôs. 10 estudos da neurociência já prova-
ram que compartilhar posts estimula e libera níveis 
de ocitocina, que é a enzima do amor, a enzima que 
te deixa feliz como quando uma mãe amamenta o 
filho. Isso é chamando de poder dos F’s. O Facebook 
um dia acabará, pode demorar anos, assim como o 
Orkut.  Eu trabalho com implementação em 40 em-
presas, e quando eu digo: Não use velhos mapas 
para descobrir novas terras é que vivemos em um 
mundo muito novo.

Flavia- Dataprev: Como está sendo sua implemen-
tação no TJ? Como foi a receptividade das pessoas 
com a ferramenta? As pessoas compraram, aderi-
ram, utilizaram de fato? A rede deles funciona?

Gil: A primeira ação foi fazer uma apresentação pra 



20Fórum de TIC Dataprev Redes sociais corporativas

Web 2.0, primeiros passos e lições aprendidas
André Marinho

DEBATE

um grupo fechado de 50 funcionários são 55 mil 
,depois eu fiz uma apresentação pra quase 300 de-
sembargadores foi impressionante porque eles são 
340 desembargadores quase todos foram ,então 
eles estão muito atentos a isso .E ai a partir dali ele 
começou a entender quem eram os desembargado-
res extremamente ativos na rede que tinham blogs 
que apoiavam aquilo, e esses 12 desembargadores 
foram e fizeram um comitê de inovação digital com 
os desembargadores. 

Cristina: Imagine nossos 850 analistas espalhados 
pelo mundo. São aqueles profissionais maduros 
que já trabalharam 30, 40 anos no mercado, tem 
currículo, MBA mais gostam do que fazem só que 
não querem mais estar no dia a dia de ser direto-
res de certas empresas, então eles vão trabalhar 
no Gartner. Quando cheguei lá, me trataram como 
trainee, pois estou iniciando a carreira no Gartner. O 
Gartner tem essa característica de querer contratar 
a senhoridade. Se não trabalharmos com o espí-
rito de colaboração não funciona. Por exemplo, o 
presidente do Gartner no Brasil não é meu chefe, é 
meu colega de trabalho porque eu reporto um dos 
problemas executivos, uma área só de aconselha-
mento. O relacionamento humano interno dentro 
da empresa é muito dificultado.

Glória: Qual você acha que é o caminho para esse 
lado mais humano?

Locutor não identificado: Vou falar de um projeto 
que estou participando. O Bradesco. O Bradesco tem 
um escritório em Alphaville com 4.100/6.100 pro-
fissionais de TI. Contrataram se eu não me engano 
a Totus, e compraram um aplicativo parecido com o 
Facebook, só que é corporativo. A ferramenta é mui-
to boa só que começaram a ver em pesquisa da área 
de gestão de pessoas que as pessoas não estavam 
preparadas para compartilhar. Fizeram uma pes-
quisa e 85% do que está sendo produzido hoje no 
Bradesco em algum momento já foi produzido. En-
tão estão investindo nessa ferramenta para tentar 
fazer com que as pessoas comecem a compartilhar. 
A experiência que estou vendo no Bradesco é muito 
boa.Fiz um projeto aqui pro Banco do Brasil, na ver-
dade era um monte de palestras. O auditório estava 

com 1000 pessoas, pensei, nossa quanta gente. Aí 
me falaram que só estavam participando das pales-
tras porque eram obrigados, senão não ganhavam. 
Todos estavam desinteressados. Precisamos criar 
ações que as pessoas colaborem pelo colaborar.

Interlocutor não identificado: Agir assim faz com 
que a pessoa fique estagnada. No Google você só 
tem promoção a cada dois anos e ainda te analisam 
se você merece a promoção.

Interlocutor não identificado: Se não reconhecer 
as pessoas não tem jeito. O movimento de bônus 
eu não acho que é o adequado, mas começamos a 
construir alguns exemplos, implantamos na Totus a 
rede social e premiávamos quem postava mais e o 
que aconteceu? O pessoal postava qualquer coisa 
porque o objetivo era a quantidade de post.

Interlocutor não identificado: Gamification (Ga-
mificação) é um grande caminho realmente pra 
fazer as pessoas colaborarem, mas o maior mo-
tivo de colaboração.

Interlocutor não identificado: Percebemos que 
existem metodologias, orientações de como im-
plantar uma rede social. Existe um planejamento, 
uma metodologia para que isso seja aplicado numa 
empresa para que venha a rede social junto?

Interlocutor não identificado: Vivemos em uma era 
em que todos são educadores e todos são alunos si-
multaneamente. Falarei do projeto da Protege, são 
15 mil pessoas, vigilantes a maioria deles não tem 
um grau de instrução muito refinado, até completa-
ram o colegial que é obrigatório pra se ter um porte 
de arma. Fizemos um manual de duas páginas para 
entregar a cada um deles, porque se ele é vigilante 
fica no carro forte e não tem acesso a internet. Fize-
mos uma pesquisa: “você acessa a internet?” 94% 
acessavam a internet em casa só que também se 
mandar material pra ele em casa é complicadíssi-
mo porque começa a criar um problema jurídico. O 
primeiro mandamento do manual foi: “Não faça nas 
redes sociais dos outros o que você não gostaria que 
fizessem na sua, use o bom senso” é muito aberto 
isso, mas é fantástico e bom senso é diferente pra 
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cada um. Colocamos umas dicas assim, tudo bem 
que você goste do futebol não tem problema, mas 
não coloca só coisa de futebol, foi uma coisa bacana 
porque o cara pode colocar tudo ali. 

A rede do Hospital Albert Einstein é bem bacana 
porque você vê os médicos interagindo, gente fa-
lando de alugar casa, de festa, de estudo sério de 
cardiologia. 
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Vamos abordar o que está acontecendo no Serpro e o que temos discutido. Te-
mos só no Brasil, cerca de quarenta milhões de pessoas cadastradas no Face-
book, mais de quarenta e dois milhões de pessoas no Twitter. As pessoas estão 
utilizando as redes sociais.

O Ministério da Saúde lançou uma campanha pelo Facebook para saber se você 
é doador de órgãos. Considera que mapear pelo Facebook é relevante. As redes 
sociais estão aí, pode ser que o Facebook não exista mais daqui há um ano, como 
o Orkut, pode até surgir uma outra rede social, mas as pessoas estão interagin-
do de um modo ou de outro, independente da ferramenta. As empresa públi-
cas como o Serpro tem dificuldades de aceitar a discussão referente a perda do 
poder da informação. Quem é que vai ser o dono da informação quando você 
vai para um ambiente de rede social corporativo? Será que essa informação vai 
deixar de ser centralizada? Como eu vou administrar criticas à organização?

Mesmo no ambiente interno, a idéia não é fazer esse controle, mas, ao mesmo 
tempo, nos questionamos como nos posicionamos se 10% da empresa resolve 
fazer uma comunidade ou tem tópicos que são os mais discutidos e eles são 
todos ligados aos movimentos sindicais. Como sustentamos uma ferramenta 
como essa? A alta direção da empresa precisa entender que essa é uma situação 
que pode conviver, assim como o vazamento de informações, a quebra de sigilo 
profissional. Numa organização que tem 48 anos como o Serpro acontece das 
pessoas dizerem determinadas coisas que não são agradáveis em um ambiente 
público. São fatos que acontecem numa rede social corporativa. No Serpro ainda 
tem uma última questão importante, que é a segurança da informação. Há um 
grande debate para liberação das redes sociais hoje, para liberar. O Facebook, 
para liberar YouTube, para liberar um Twitter. Então, hoje você tem a discussão 
da área de segurança que questiona essa liberação, porque pode ser fontes de 
ataque e o Serpro é uma empresa de segurança de informação. O Serpro é uma 
empresa de segurança da informação e tem que proteger seus dados. Nossos 
dados não podem ser alvos de falhas. Hoje, o principal problema do Serpro, com 
consequência para TI, não é a falha do software, necessariamente, mas, sim, o 
vazamento de informações por pessoas.

No Serpro existe um debate para liberar o acesso às redes sociais. Como vamos 
lidar com o uso da de rede, como administramos, a possibilidade de brechas na 
segurança da informação, em contrapartida, há, as vantagens. Isso é importante 
focar, pois identificamos as vantagens de ampliarmos o diálogo, a colaboração, a 
gestão do conhecimento, o clima e também as crises. O Serpro tem um ambien-
te favorável à colaboração de maneira geral. Temos uma ferramenta chamada 
Colab (rede social para a cidadania, que faz a ponte entre o cidadão e o poder 
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público). Ainda não temos tantos desenvolvedores participando. Ela agora está 
meio parada, mas dentro desse mesmo trabalho cooperado, incentivamos a cria-
ção de comunidades internas dentro dessa ferramenta. Estimulamos também a 
criação de comunidades externas, tanto no Expresso e como no o Demoiselle, que 
é um Framework de desenvolvimento. Estimulamos a criação de comunidades 
externas, para que o mundo externo colabore com o Serpro no desenvolvimento 
de ferramentas. 

Temos, também, um WIKI Serpro que deveria funcionar como Wikipédia, mas é 
mais um ambiente de colaboração, de compartilhamento de documentos, de 
artefatos, de arquivos. Não é bem uma enciclopédia. Temos também o Tele Tra-
balho, onde possibilitamos que as pessoas trabalhem de casa, aquelas cujo tra-
balho possibilita ficar fora da empresa. Elas tem algumas obrigações, uma vez ou 
duas vezes por semana de ir a uma reunião, a duas reuniões de quatro horas e a 
fazer reuniões com suas chefias. Mas são pessoas que já trabalham em casa, às 
vezes pessoas com dificuldade motora, pessoas com alguma dificuldade física e/
ou deficiências, por exemplo. E a mobilidade, em nosso país, é complexa. Traba-
lhamos com equipes geograficamente distantes.

Hoje quando eu desenvolvo um site, por exemplo, tenho uma equipe em Brasília 
que lida com Skins, desenvolvedores em Salvador e em Belo Horizonte. Então, o 
Serpro já está acostumado a trabalhar com equipes e estou me atendo ao de-
senvolvimento. Isso funciona para infraestrutura também. Já estou familiarizado 
a trabalhar com equipes geograficamente distantes, por vídeo conferência, com 
áudio conferência e com outros avanços. Temos buscado uma outra ferramenta 
de Web conferência que estamos montando em Desktops. Isso fortelece a in-
clusão de redes sociais corporativas, as iniciativas dos próprios empregados do 
Serpro e demonstra que as pessoas estão, sim, com interesse e tem vontade em 
participar e compartilhar com os colegas esse tipo de ambiente, independente 
da ferramenta.

Uma questão que eu gostaria de ponderar e que tem relação com esse Serpro de 
48 anos. Há muitos argumentos para falar de geração Y e geração X. A geração 
Y já está acostumada com isso. Mas, numa empresa de 48 anos onde você tem 
empregados com 43 anos de empresa, é preciso lidar com todas as gerações. 
Não posso pensar somente nos meus empregados de geração Y, mas da geração 
X também. Quero contar com eles numa rede social corporativa. Como coorde-
nador de comunicação social, penso: se vamos trabalhar uma rede social corpo-
rativa não posso abandonar quem não é geração Y. Eu tenho que lidar inclusive 
com pessoas de diferentes gerações que não estão interessadas em participar 
disso. Até que ponto eu estimulo a participação deles, qual o percentual da mi-
nha empresa que justifica manter essa rede social funcionando. Depois de um 
tempo, se eu tiver 60%, 40%, ou ainda 20%, ainda assim não teria essa resposta.

É preciso considerar todo o público, diferentes idades, familiaridades com tec-
nologia e diferentes áreas de atuação. Porque temos muita gente em desenvol-
vimento, infraestrutura e TI, mas nós temos também uma equipe de recursos 
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humanos grande, temos uma equipe de gestão financeira, equipe de logística, 
inclusive pessoas que não trabalham diretamente com computador o dia in-
teiro. São pessoas que normalmente estão circulando. A área de logística, por 
exemplo, não está o tempo todo no computador. Circula.

O Serpro é uma empresa que precisa de inovação. Podemos e devemos arriscar 
uma rede social corporativa. Uma coisa que levou a unificar a equipe de desen-
volvimento foi a ideia de desenvolver e fazer o reuso das mesmas soluções. 
Para que desenvolver três ou quatro soluções diferentes, para verificar CPF se 
eu já tenho uma pronta por uma equipe de desenvolvimento. Era um esforço 
enorme para criar soluções, para um cliente que já existia. Então, independente 
de outras questões que envolveram a unificação de desenvolvimento, era uma 
necessidade promover a geração, partilhar o conhecimento e os produtos que 
nós gerávamos.

O Colab (onde fazemos o desenvolvimento colaborativo) nasceu de um fórum 
do Serpro onde as pessoas apresentam soluções para o Serpro avançar. Eles 
ganham prêmios em dinheiro por isso. O Colab foi escrito pensando no Conser-
pro que é o nosso congresso. A ideia partiu de dois colegas na regional Salva-
dor. Eles pensaram naquilo, escreveram, produziram aquele conhecimento em 
Salvador, não aqui em Brasília onde fica a sede. A diretoria gostou da ideia e 
implantou na empresa, inclusive como a política de trabalho colaborativo e co-
operado. É preciso estimular também a integração entre as áreas e reduzir o 
que eu chamo de empresa dentro de empresa. Acho que em um ambiente como 
esse talvez pudéssemos conseguir, se bem trabalhado, se bem disseminado, 
trabalhar essas questões.

Cada um se sente dentro da sua área, dentro da empresa . Eu posso falar pelo 
Serpro. Eu não sei se na Dataprev isso acontece, mas às vezes a pessoa é muito 
mais superintendência X, superintendência Y, área Z do que a empresa em que 
ela trabalha. As pessoas precisam vestir a camisa, acho que as pessoas devem 
trabalhar pelo Serpro não pensando na diretoria que está aqui, no diretor pre-
sidente que está agora, mas em qual é a contribuição que o Serpro. A Dataprev 
presta serviço para sociedade de maneira geral. Na rede corporativa as pessoas 
podem se aproximar de maneira que ela não entenda a pessoa de uma outra 
área como a que vai dificultar o que tem a fazer. Até o conhecimento dos pro-
cessos de cada área pode ser facilitado. É preciso obter soluções rápidas para 
os problemas. Hoje temos várias formas das pessoas conver-sarem umas com 
as outras. No Serpro, temos o Programa Serpro de Inclusão Digital (PSID) que 
é um  GTalk, MSN interno, temos o próprio , e-mail telefone, mas para uma rede 
social corporativa talvez  o meu contato com um colega seja muito mais rápido 
para responder uma solução.

Existe o risco da descontinuidade de meu negócio, de algum serviço que eu es-
tou prestando. As vezes não é nem da minha área, não é do meu setor, é al-
guém com um problema de infraestrutura de TI, de banco de dados que pode 
ser resolvido por alguém que está no desenvolvimento e que saiba a resposta. 
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Talvez no ambiente colaborativo, eu tenha essa resposta de uma maneira muito 
mais ágil. É preciso também estar conectado com os mundos. Essa rede social 
corporativa não pode gerar simplesmente conhecimento da própria rede. Ela 
precisa estar conectada com o mundo de fora. Inventaram até uma expressão 
que simplifica o que tem de legal. Uma agência de publicidade de Salvador criou 
uma rede social, com equipe em Salvador, equipe na África e em mais um país 
que agora não me recordo. Queria que todos que criam e planejam para mim 
estivessem ligados no que há de mais novo nas áreas dos clientes que eles 
prestam serviço, na área de indústria, prestação de serviços, turismo para que 
eu possa ter uma solução, que eu possa antecipar uma proposta ao cliente e 
que eu possa criar peças mais vinculadas com o que acontecer hoje.

Já vemos propagandas nos vídeos do YouTube. Vemos propagandas usando ex-
pressões que estão nas redes sociais. Então isso faz parte. Acho que uma rede 
social corporativa, ainda mais quem trabalha com tecnologia, é para todo mun-
do. Quem trabalha com tecnologia tem que ter respostas ágeis e tem que ter 
conhecimento. Existe um plugin novo para o Inkscape para fazer apresentações 
dinâmicas. Esse conhecimento está em algum lugar. Precisamos deixá-lo latente.

Na base do social, Serpro, que iniciamos nessa semana num projeto piloto com 
a Totus, temos um grupo de controle que vai experimentar essa ferramenta. 
Você pode implantar rede social corporativa de três maneiras: você pode criar 
uma completamente nova, você pode pegar alguns exemplos que já estão cus-
tomizáveis tipo Ling, Colibri, Anosfero, Liferay (que podemos pegar ou comprar 
uma solução pronta). Assim, podemos avaliar as opções que temos no mercado. 
Já estamos avaliando a ferramenta Totus. 

Rafael Marcone – Superintendência de Operações do Serpro: Sou um entusiasta 
do movimento de redes sociais de colaboração, desde antes de entrar no Serpro. 
Eu vim da iniciativa privada . Entrei no Serpro em 2007. Eu vim daquele mundo de 
1996 1997, quando nasceram os provedores, e só tinha um estagiário para aju-
dar. Quando eu entrei no Serpro eu me assustei com a quantidade de retrabalho 
a falta de aproveitamento e baixa produtividade pela ausência de colaboração.

Depois de algumas insistências, conseguimos emplacar a ideia de um ambiente 
de colaboração voltado para o desenvolvimento de projetos. Sua base era no bom 
e velho Soulforge, plataforma Gforge customizada para o Serpro, integrada com 
algumas soluções internas que tínhamos de posicionamento de código, de dire-
tórios e usuários, basicamente para manter a rastreabilidade de tudo que esta-
va sendo feito. Funcionou muito bem durante um ano e meio aproximadamente. 
Foram nascendo ideias que iam de projetos institucionais, o próprio Colab foi efi-
ciente porque ele nasceu e já foi crescendo colaborativo. Então, todas as qualifi-
cações, as pessoas que participavam do projeto estavam inseridas num metapro-
jeto dentro do Colab. Sendo assim, ele foi customizado, criaram plugins usando a 
plataforma do Gforge, ou seja, fomentamos o uso pela equipe piloto. Projetos que 
iam de sistemas institucionais, alguns para cliente, e outros para disponibilizar 
um sistema que buscasse a melhor carona para as pessoas que tinham interesse 
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em compartilhar o transporte para ir e voltar do trabalho Os dois são projetos de 
desenvolvimento, um

com foco institucional, outro, não. Era simplesmente uma boa idéia de uma pes-
soa que não tinha carro e queria carona. Ele estava disposto a desenvolver e tinha 
pessoas dispostas a ajudar. O Colab era excelente para projetos de desenvolvi-
mento de código, mas não permitia que as pessoas compartilhassem ideias, tre-
chos de código, fotos, como por exemplo, fotos do filho, do cachorro ou dos dois 
juntos. Então, nasceu uma iniciativa localizada de um grupo de pessoas de Salva-
dor que começaram a trabalhar com uma rede de blogs.

Eu já trabalhava com Wordpress há muito tempo, minha especialização é em 
ninfraestrutura para plataforma Web, inclusive com alto desempenho. Trabalho 
com Varneshing e outras tecnologias voltadas exclusivamente para infraestru-
tura Web e daí nasceu o que chamamos de blogs Serpro, que era um portal de 
blogs cuja ideia era ser muito democrático, seguir a filosofia da Sun, por exemplo, 
onde o técnico que fica locado no Acre e o presidente da empresa compartilha-
vam da mesma infraestrutura (que eram blogs.sun.com/) e de uma assinatura, 
com base no e-mail corporativo dele. Essa ideia democrática de todo mundo di-
vidir o mesmo espaço era e sempre foi muito atraente. Defendíamos essa ideia, 
nosso trabalho foi todo escrito em cima dessa filosofia.

Utilizamos a mesma tecnologia do Wordpress e começamos a experiência de 
criar os grupos e comunidades. Elas foram aparecendo da mesma maneira, até 
porque nós não tínhamos o apoio da comunicação. Nasceu então, o blog insti-
tucional, o que sou contra, mas existe uma assinatura que devemos acatar, a da 
assessoria de comunicação da diretoria. É muito impessoal, você acabar com a 
ideia, com a filosofia de uma rede de blogs, que é exatamente você saber com 
quem está falando, saber quem está respondendo, quem é que está aprovando 
aquele comentário. Na ferramenta oficial nós não sentimos isso. Na ferramenta 
clandestina nós tínhamos noção de quem eram as pessoas. Claro que, para isso, 
tínhamos uma integração com o nosso sistema de usuários que garantia que 
somente Rafael podia usar o nome e a conta de Rafael. Existe algumas prote-
ções que foram feitas nesse sentido, mas a ferramenta evolui, os grupos foram 
aparecendo e o que existe por trás disso?

Qual é o interesse num grupo, por exemplo, que monitora essa rede, não no 
sentido de saber o que as pessoas estão fazendo, mas as redes sociais em si. 
O estudo permite identificar pela análise dos gráficos das relações, cita alguns 
perfis existentes. Você pode encontrar uma pessoa que é um agregador de 
redes, você pode encontrar pessoas que são influentes, pessoas que são qua-
se desconectadas da rede da empresa, consegue identificar pessoas que se 
perderem, dois ou três contatos que estão completamente alheios à empresa. 
Começamos a desenvolver análises desse tipo para identificar pessoas, não 
necessariamente gerentes, nem coordenadores, que exercem uma influência 
muito grande na empresa. Pelas pessoas com que elas se relacionam. Isso 
nós fizemos sem saber quem eram tais pessoas, simplesmente mapeamos 



27Fórum de TIC Dataprev Redes sociais corporativas

O processo de criação de uma rede corporativa no Serpro
Carlos Torres

pontos chaves, alguns coordenadores, gerentes e diretores, por exemplo. A 
análise da rede fluiu naturalmente e, sendo assim, conseguimos identificar 
tais pessoas. Esse era o interesse do grupo que analisava as relações sociais 
em cima da plataforma.

Começaram a nascer iniciativas com fins muito bem definidos. Uma dessa re-
des é de componentes. A equipe de suporte e desenvolvimento criou grupos 
ou entidades de componentes de software ou de arquitetura que são com-
partilhados. As pessoas se conectam a esses componentes de interesse. A 
verificação de CPF é um código bem conhecido, é um componente em Java, 
em PHP, em PITON, etc. Nos conectamos a esses componentes de interesse 
e toda vez que esses componentes são atualizados receberemos uma notifi-
cação. Teve a iniciativa de um grupo simplesmente para compartilhar livros. 
Eles montaram uma rede onde o objeto central eram livros e documentos, não 
só técnicos, mas livros particulares, romances, apostilas e qualquer coisa que 
quisesse ser compartilhada. 

Nós estamos montando uma nova rede, de suporte de infraestrutura em tec-
nologia onde o nosso foco são serviços, não tecnologias, não produtos, não 
ferramentas de TI. Eu não estou falando de suporte Apache, suporte a MySQL. 
É o serviço de publicação WEB, é o serviço de rede local, onde eu reúno não 
só especialistas que estão fisicamente e geograficamente próximos, eu incluo 
um técnico de um estado distante. O escritório de Goiás é um dia para ir, um 
dia para atender e um dia para voltar, mas o técnico está presente lá, ele é bom 
em alguma coisa. A ideia dessa rede mapear agora, eu não quero saber mais 
só qual é sua formação, eu quero saber qual sua paixão, no que ele é bom, o 
que ele conhece a ponto de montar uma rede para dar suporte ao Serpro in-
teiro, lembrando que esse suporte não é o suporte quando o cliente liga e tem 
um problema. Eu tenho um nível de serviço, eu tenho X horas para atender, eu 
tenho 4, 8, 16 horas para atender aquele cliente, isso não vai para uma rede, 
um grupo onde as pessoas vão colaborar e resolver esse incidente. Essa  e de 
de suporte existe para discutir a evolução tecnológica, discutir problemas que 
não tem solução ainda, mas o meu atendimento ao cliente continua funcio-
nando, ele continua tendo prazo, não misturamos as duas coisas. Assim como 
o Serpro acredito que a Dataprev tem um compromisso, contratos a cumprir, 
ela não pode simplesmente jogar numa rede e ficar esperando que alguém de 
boa vontade conheça a solução e responda. Então, o objetivo dessa rede de 
suporte é bem especifico e bem delimitado. Acho que, por enquanto, as ex-
periências que nós estamos tendo internamente em redes sociais são essas.
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Lucília – Dataprev: Existe a possibilidade de já co-
meçar um teste com o Baiu? O que motiva, especi-
ficamente, esse upgrade com a ferramenta Baiu, já 
que vocês têm tantas ferramentas de colaboração e 
várias experiências? O que leva  vocês a querer en-
fim experimentar uma nova ferramenta? Gostaria 
também de saber como funciona, hoje, a governan-
ça dessas diferentes experiências de colaboração 
que vocês têm. Como vocês estão pensando nessa 
governança pra experiência com a TOTUS? 

Carlos Torres – Serpro: Citamos duas experiências, 
uma foi focada no desenvolvimento que é o Colab 
que na verdade, era para formar comunidades mais 
voltadas para desenvolvimento de soluções e, não 
uma comunidade tão aberta como depois veio no 
social.Serpro. O social.Serpro sim, era uma rede de 
blogs que cresceu e você já incorpora outros ele-
mentos naturais de redes sociais, uma coisa muito 
próxima com o funcionamento do Facebook. Temos 
outro em Fortaleza chamado Atena. Com base no 
Atena, temos uma comunidade de suporte e desen-
volvimento que foi criada para discutir a questão do 
reuso de componentes. Existem pessoas no Serpro 
que estão criando essas iniciativas e projetos que 
envolvem uma parte do Serpro, envolvem assuntos 
importantes dentro dele, sentimos a necessidade 
de um blog abordando uma comunicação mais di-
reta com as equipes diretamente envolvidas. O Baiu 
e da Totus que surgiram por iniciativa de um diretor 
nosso de administração. 

Fizemos uma reunião com a Totus: a ideia é que te-
nhamos uma ferramenta pronta. Essa é uma das 
questões também da administração. Quero ter uma 
rede social corporativa na empresa. Essa que os co-
legas estão desenvolvendo leva quanto tempo para 
ter um nível de maturidade bom. Se eu comprar uma 
pronta, em quanto tempo ela será implantada? O di-
retor não quer começar um projeto hoje para daqui 
a quatro anos, quando ele tiver saindo, começar a 
ser usado. Temos esses desafios dentro da empre-
sa. O social.Serpro felizmente tem um patamar bem 
avançado. Então, na verdade, a perspectiva de in-
vestir surgiu da necessidades, das pessoas que que-

rem utilizar esses ambientes (pessoas de diversos 
setores da empresa) e também de um diretor que 
acha que precisa ter maior aproximação. Eu acho 
que ele está certo na questão de uma aproximação 
da diretoria com os empregados. Ele acha que essa 
rede social pode ser  uma ferramenta para isso. 

Lucília – Dataprev: Como funciona a governança, 
em todas essas iniciativas que já existem e como 
vocês estão pensando na governança. Ou seja, 
como e quem é que irá cuidar desse projeto? 

Carlos Torres – Serpro: Quando começou a surgir 
a rede de blogs e que alguns projetos começaram 
a utilizá-lo, eles faziam a comunicação centralizada 
na Subsecretaria de Comunicação Institucional (Se-
com). Surgia uma questão de se romper, mas o blog 
do projeto X passou a ter mais comentário sobre al-
guém que estava de férias, sobre o filho fez um de-
senho bonito. Você começou a ter assuntos não cor-
porativos mais discutidos no blog do que o próprio 
projeto. Nós disponibilizamos o ambiente e as pes-
soas estão discutindo amenidades, coisas pessoais. 

Numa rede social mais estruturada penso que vale, 
mas se você tem um blog e diz que é um blog do 
projeto X e que aquele projeto tem um inicio, meio 
e fim, uma finalidade, a comunicação começa a per-
ceber que ela não serve só como ferramenta homo-
logada para outros assuntos não corporativos. Te-
mos dentro do Serpro uma área chamada sítio das 
unidades, então as superintendências tem os sítios, 
os sites internos. Passamos a ver fotos do supe-
rintendente fazendo Yoga, uma carta de uma filha 
para mãe. Você pensa que temos um ambiente todo 
preparado, customizado para as pessoas discuti-
rem assuntos de trabalho, desenvolverem seu tra-
balho. No entanto, eles estão sendo utilizados para 
assuntos pessoais. Quando evoluímos para uma 
rede social corporativa, o indivíduo e o profissional 
se juntam, aquele que compartilha a rede social em 
casa e aquele que trabalha se junta numa figura só, 
isso é mais simples de ser administrado. Além da 
governança, se você for criar dentro de uma própria 
rede social corporativa você está falando do seu 
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perfil, você quer publicar coisas suas, é aceitável. 
Se você estabelece  uma comunidade do projeto ou 
um blog daquele projeto aí você tem que ter mais 
foco. É preciso também que os próprios líderes do 
projeto tenham consciência para que serve aquela 
ferramenta específica naquele momento.

Rafael Marconi – Serpro: Utilizamos o ambiente 
para estudar o comportamento dos colaboradores, 
das pessoas, dos participantes e desenhamos o 
modelo de governança para rede de suporte. Essa 
rede é um projeto e está no planejamento estraté-
gico da Diretoria de Operações e foi uma idéia que 
nasceu da visualização do Social.Serpro. O social.
Serpro em si não tem um plano de governança, ele 
é anárquico e pirata. 

O Colab.Serpro tem toda uma estrutura de aten-
dimento, ele tem norma que institucionaliza o uso 
que libera o funcionário, tem os processos para que 
isso aconteça, tem a norma que diz quanto tempo o 
funcionário pode disponibilizar para projetos cola-
borativos. Foi criado um fórum dentro da empresa 
para discutir esse assunto, tem um gestor do ser-
viço, e é bem estruturado, o Colab.Serpro é mui-
to bem estruturado, a rede de suporte vai entrar 
de uma maneira muito bem estruturada também, 
até porque está no planejamento estratégico. Mas 
o Social.Serpro não, ele continua sendo um proje-
to renegado.  Na  minha opinião é a revolução que 
existe a partir do momento que a empresa não 
consegue prover, atender a demanda, . Por exem-
plo, nos Estados Unidos você consegue alugar um 
equipamento, um  modem 4G e atender Internet 
para vários dispositivos, então se um funcionário do 
Serpro me aparece com um dispositivo desses e liga 
dentro da empresa o que teoricamente não pode, é 
porque a empresa não está conseguindo atender a 
demanda de Internet para dispositivos móveis. Para 
mim a revolução acontece a partir do momento que 
a entidade, a empresa não atende. Se não fizermos 
alguém vai fazer.

Carlos Torres – Serpro: Temos muito desenvol-
vimento interno, por isso muitas vezes gastamos 
mais do que deveríamos. Sendo assim, temos algu-
mas experiências de algumas ferramentas até para 

o próprio trabalho do Serpro que levaram muito 
tempo de desenvolvimento. Algumas soluções po-
deriam ter sido compradas pelo Serpro ou poderí-
amos ter deslocado mais pessoas para que aquele 
projeto fosse concluído. Talvez o Serpro não conse-
guisse atender da mesma maneira. Preciso evoluir 
um sistema de governo, equipe de desenvolvimento 
irá ser deslocada para entregar para o cliente. En-
tão a luta, é essa não preciso ficar brigando com o 
desenvolvimento interno. O diretor fala que talvez 
comprar uma ferramenta por conta do custo be-
nefício, mas eu tenho uma ferramenta pronta com 
todos participando dela em no máximo um ano, en-
quanto uma outra ferramenta talvez tenhamos que 
trabalhar mais. Marconi disse que se tivesse duas 
ou três pessoas trabalhando full time nisso, isso es-
taria pronto rapidamente. É uma decisão estratégi-
ca,  devo investir novamente em algo feito em casa. 

Essa é uma ferramenta que pode aproximar, esta-
mos no projeto piloto com a Totus, que vai nos dar 
mais respostas também, é esse o caminho. Não te-
mos nada disso investido ainda para avaliar custos, 
é uma experimentação, não tem nada mensurado, é 
apenas uma experimentação nesse momento.

Outra questão levantada, trabalharmos pouco com 
as pessoas, na cultura, e comportamento, penso 
que, independente da ferramenta que usemos, te-
mos uma grande chance de insucesso, porque a fer-
ramenta por si só não gera colaboração se não tiver 
um bom comportamento. Além do piloto como fer-
ramenta, abordamos uma nova forma de conduzir 
a implantação de uma plataforma social dentro da 
empresa.  A metodologia que levamos para o Ser-
pro, como construir, como trabalhar nessa cultura 
da transformação, não necessariamente na trans-
formação, mas como consigo estimular as pessoas 
a esse comportamento que eu espero e que já vi-
mos aqui pelos vários cases dentro da Dataprev. No 
Serpro, existem demandas para isso. Ninguém cria 
algo usando o tempo livre para uma coisa que não 
vê propósito. Então, já existe uma demanda dentro 
de casa pedindo uma plataforma para se socializar, é 
interessante que na visão da Serpro o diretor queira 
abrir esse canal de comunicação também. O que te-
mos que fazer é elaborar o melhor projeto para que 
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seja conciso. Além da plataforma tem uma meto-
dologia, como mobilizamos as pessoas, como enga-
jamos, como construímos o propósito  corporativo, 
a visão de acompanhar os projetos, como construo 
uma visão de levar a mensagem institucional para 
esse ambiente, como preparo meus executivos que 
não são muitas vezes nativos dessa geração.Não 
gosto de usar muito a expressão geração, não são 
nativos a interagir em um ambiente como esse. 
Temos que preparar muito as pessoas. Trazer uma 
plataforma para um ambiente que não é colaborati-
vo. Precisamos trabalhar na cultura, na cabeça das 
pessoas que implantam a rede social da Totus. Não 
tem ninguém de tecnologia, são pessoas de comu-
nicação, são pessoas da área de propaganda.

Carlos Torres – Serpro: O Serpro entrou no Twitter 
porque alguém foi lá e criou uma conta do Serpro há 
um tempo, ou conversamos com ele, ou ele vai con-
tinuar fazendo Twitter do Serpro ou  entramos nas 
redes sociais. Faço essa analogia porque essa parte 
da rede social corporativa do Serpro é mais ou me-
nos assim, criaram uma rede social interna, isso está 
acontecendo independente de se querer ou não. 
Mas tem o outro lado também, tem um diretor que 
acha que é uma ferramenta interessante e a empre-
sa pode evoluir com isso. Ele quer integrar as áreas. 
Nesse piloto da Totus é o processo de comunicação 
que você estabelece para que ela vá aos poucos con-
quistando as pessoas.  Pouco diferente de uma rede 
social aberta talvez isso seja importante.

Lucília – Dataprev: A característica da diretoria de 
não querer esperar quatro anos para uma iniciativa 
ficar pronta é uma realidade. Por que o que acon-
tece hoje? Nós costumamos orientar sempre os 
nossos clientes na seguinte situação: uma iniciativa 
de rede social, normalmente está casada com uma 
iniciativa de inovação da empresa. Isso acontece 
muito frequentemente, então, nós não recomen-
damos que essas iniciativas, os projetos que forem 
calcados em inovação, tenham um período de ciclo 
de desenvolvimento longo e, sim, rápido, por quê? 
Porque uma inovação pressupõe-se que traga um 
diferencial para negócio, uma competitividade, um 
diferencial estratégico, qual é esse diferencial es-
tratégico? Eu só vou ganhar esse diferencial estra-

tégico se eu for ágil e para ser ágil, eu preciso fazer 
um desenvolvimento ágil. Então, obvio que todas 
as empresas têm seus sistemas principais dentro 
de determinadas questões, dentro de uma deter-
minada estrutura de qualidade de desenvolvimen-
to e tudo mais, então o que nós recomendamos até 
na própria gestão das demandas é que os sistemas 
que são os sistemas cor da empresa sejam preser-
vados, sigam a estrutura tradicional de desenvolvi-
mento. Mas que tudo que seja relacionado a esses 
projetos de inovação caminhem por soluções ágeis, 
que você possa rapidamente colocar no mercado. 
Penso que seja assim, volto naquilo que coloquei: 
eu acho que é muito pertinente que você case qual-
quer uma dessas iniciativas sempre com o propósi-
to de negocio, tanto é que nós até brincamos: quem 
são nossos clientes? A primeira coisa que nossos 
analistas perguntam quando começam a conversar 
com vocês é: mas o que você quer resolver? O que 
você quer resolver do negócio com essa solução? 
Não é só com rede social. Uma vez teve um cliente 
que, queria comprar esta plataforma de BI (Business 
Intelligent – Inteligência Empresarial). Por quê? Por-
que BI está na moda, eu vou comprar e acabou. Não 
é porque está na moda e todos usam, não é bem 
assim, porque ainda que você invista, por exem-
plo, numa ferramenta de BI ou de rede social, deve 
haver um objetivo que faça sentido para o negócio 
senão aquilo não vai para frente.

André: Estamos pensando e conversando sobre im-
plantar redes sociais corporativas e percebo que, as 
vezes, dentro de uma mesma organização se criam 
varias redes sociais. Eu acho que esse não é o ca-
minho mais correto a ser seguido, Se estamos hoje 
aqui discutindo a melhor forma de implantar uma 
solução, independente de ferramenta, temos que 
pensar na questão da governança, não de criar den-
tro dessa solução de rede social corporativa o mes-
mo conceito que encontramos de várias empresas 
dentro da mesma empresa. Vamos começar a evo-
luir pelo caminho, aliás, já começamos com os pri-
meiros passos em 2009. Vamos evoluir pensando 
em ter uma rede única e não várias redes dentro da 
mesma empresa. Estou falando do ponto de vista 
de rede corporativa interna, para atender o cliente 
interno. A discussão sobre o atendimento ao cliente 
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externo, ao cidadão, já foge do escopo.

Maurício – Dataprev: Entendo que devemos ter 
uma ferramenta só na empresa, mas temos várias 
redes na mesma empresa. Não significa ser várias 
empresas numa mesma empresa, porque a rede 
social se for temática, vamos dizer assim, para um 
determinado fim em especifico, ela tem mais po-
tencial de colaborar com os objetivos da empresa. 
Porque você mapeia quais são os conhecimentos 
que são interessantes para aquele fim, quais são as 
pessoas, os perfis das pessoas. Você pode ter uma 
outra rede que tenha indivíduos comuns, mas uma 
outra rede com outro propósito, com regras seme-
lhantes, regras até idênticas, mas porém, redes. Eu 
entendi quando você falou sobre várias redes que 
seriam grupos de pessoas utilizando a mesma fer-
ramenta. Mas grupos de pessoas com os mesmos 
propósitos identificados e especificados que te-
nham governanças até separadas.

André: Dentro da empresa nós temos várias redes 
e, na nossa vida particular, nós temos várias redes 
sociais e depois várias ferramentas de redes sociais. 
Temos o Facebook para coisas particulares, temos o 
Flickr para imagem, temos o LinkedIn para assuntos 
profissionais. Dentro da empresa acontece a mes-
ma coisa: eu tenho a rede de pessoas que são os 
meus contatos, eu tenho uma rede de trabalho, eu 
tenho uma rede de colegas. Então, dentro da minha 
empresa existem várias redes.

Lucília – Dataprev: Eu uso a rede social Facebook 
e dentro eu tenho vários grupos, várias comuni-
dades de discussão. Se formos usar esse exemplo 
que você deu, eu teria várias redes dentro da minha 
rede social. Costumo dizer que eu uso a rede social 
Facebook e, dentro dela, faço parte de vários outros 
grupos com os quais eu compartilho assuntos que 
dizem respeito àqueles grupos.

Maurício – Dataprev: Existem grupos com o ob-
jetivo, por exemplo, de aperfeiçoar determinado 
processo ou determinado produto. Você falou, por 
exemplo, de serviços, que está criando uma rede 
para aprimorar o suporte a serviços. Está bem fo-
cado, esse tipo de rede me parece ser bem diferen-

te daquela rede de relacionamento. Você não deve 
publicar fotos de bebê, como foi falado, na rede de 
serviços, mas existe o espaço na rede de relacio-
namento. Se nós diferenciarmos bem isso, prin-
cipalmente na governança, vai facilitar para rede 
corporativa, ganhar, vamos dizer assim, um maior 
significado e até, atingir o propósito. Eu queria saber 
se vocês no Serpro diferenciam isso bem ou não?

Rafael Marcone – Serpro: A rede do social.Serpro 
serve de laboratório. Ea é uma plataforma de estu-
do, não só de tecnologia, mas do comportamento 
das pessoas. Serviu de insumo para criação das re-
des determinísticas que rede onde temos um foco 
e com limites muito bem especificados. A rede de 
suportes que está sendo criada tem todo um pro-
jeto de governança. Desenhar o modelo de gover-
nança dessa rede, os processos dessa rede, as re-
gras dessa rede são muito bem especificados, são 
muito bem limitados. A nossa rede generalista não.
Ela é uma plataforma de estudo. Essa rede até para 
ela não ser hoje uma ferramenta oficial da empresa 
está sujeita a menos regras. Conseguimos observar 
o comportamento das pessoas de uma forma mais 
a vontade, conseguimos medir o engajamento, a 
taxa, por exemplo, de divulgação boca a boca, con-
seguimos saber quem convidou quantas pessoas., 
Eu tenho esse tipo de ação registrada, então não 
me interessa quem, me interessa quantas pesso-
as você convidou e quantas vieram. Esse cresci-
mento é estudado na rede, na rede generalista, na 
rede especifica. Outra rede que temos é a rede de 
componentes, que tem um foco muito diferente. Eu 
enxergo redes diferentes, a tecnologia basicamente 
não me interessa, mas são redes diferentes. Você 
pode fazer parte de quantas você quiser, não só 
grupos, eu enxergo, por exemplo, a rede de compo-
nentes, eu tenho grupos específicos que discutem 
componentes de software, mas eu tenho uma rede 
de suporte onde os grupos discutem serviços e você 
pode fazer parte das duas redes em grupos diferen-
tes, por que não?

Lucília – Dataprev: Qual é de fato a utilização que 
vocês fazem desse trabalho de medição e de com-
portamento das redes, é um diletantismo seu? Vo-
cês de fato já pensam em alguma política para uso 
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dessa análise de comportamento da rede?

Rafael Marcone – Serpro: No social.Serpro até pelo 
volume de grupos e de pessoas participando serem 
bem maior, a análise é feita em cima dela. O modelo 
foi criado em cima dessa rede, mas por exemplo, a 
identificação de perfis, que é uma ferramenta que 
nós usamos hoje, permite que na rede de suporte 
eu identifique líderes, pessoas de notório saber. O 
líder não precisa ser necessariamente o gerente de 
uma área, é uma pessoa que eu sei que os demais 
naquele segmento respeitam, escutam e seguem.  
A pessoa que vai coordenar o grupo, não é coorde-
nar, não foi dada a ele a autoridade de coordenar um 
grupo, já que o grupo, inclusive de suporte, também 
é voluntário. As pessoas vão se voluntariar a parti-
cipar daquele grupo, então a liderança é adquirida. 
Seguimos o modelo de meritocracia onde, não é só 
o líder, tem outros papeis definidos. Temos, os res-
pectivos papeis. Essa identificação de papeis serve 
para determinar quem é líder e quem está incluído 
nos outros papeis. É complicado falar em incentivo, 
porque aqui vocês devem ter situações semelhan-
tes, mas eu não posso atrelar remuneração à par-
ticipação nesses fóruns ou nessas comunidades. É 
bem complicado dizer que eu tenho uma verba de 
gratificação e vou dar se você participar. É compli-
cado você fazer uso desse tipo de incentivo, o que 
pode ser feito é, por exemplo, numa rede de su-
porte, no caso de uma participação em um evento 
ou eu tenho 50 candidatos e eu só tenho 10 vagas, 
quem são essas 10 pessoas? Eu posso usar isso 
como ferramenta, não como incentivo, mas como 
ferramenta de análise de merecimento. Isso está 
em estudo, mas têm questões legais, a área jurídica 
vai ter que estudar, é um assunto muito delicado.

Carlos Torres – Serpro: No Serpro o chamado Con-
serpro, no qual as pessoas escrevem propostas de 
trabalho, propostas de inovação e tem uma sele-
ção, inclusive com avaliadores externos e os três 
primeiros trabalhos recebem remuneração, um 
prêmio em dinheiro, no final do ano, em dezembro. 
Todo ano acontece numa regional diferente. Já o 
nosso ambiente de colaboração e desenvolvimen-
to, não teve essa perspectiva. O chefe autorizava o 
empregado, se ele pudesse dispor de 20% da sua 

jornada de trabalho para esse trabalho cooperado.
Eu tenho muito interesse em ajudar a fazer essa 
ferramenta eu quero dispor disso, mas não havia 
um incentivo para isso. Dificilmente teremos, hoje 
na lógica de recursos humanos. 

Marcos Piccini – BAIU: O ambiente facilidade de-
acesso às plataformas sociais, as plataformas tec-
nológicas e a conectividade, potencializando rela-
ções entre as pessoas, e exigindo uma forma de se 
comunicar dentro das empresas e entre pessoas 
muito diferentes, é o que chamamos de comunida-
de 2.0. O cenário tecnológico está criando possíveis 
barreiras no campo de compartilhamento das infor-
mações ou ele está favorecendo? Todo usuário não 
só consome mas também produz informação. Já 
vimos que somos mais consumidores e não gera-
dores da informação.  Como podemos atender esse 
público? Será que nas empresas os funcionários não 
encontram um ambiente convidativo para isso, para 
se expressar? Existe esse controle? As pessoas es-
tão querendo um ambiente desse e estão buscando 
isso, tanto é que estão desenvolvendo. 

Desenvolveram, criando grupos de e-mail, criando 
ambientes de colaboração, fóruns de discussão fora 
do ambiente da empresa para discutir os assuntos 
da empresa. Se as pessoas estão buscando isso, 
por que a empresa então não não aproveita esse 
conhecimento todo que está sendo compartilhado 
em outras mídias e em outros ambientes? Vamos 
trazer isso para dentro de casa. Não é para qualquer 
objetivo de controle, mas com o objetivo de melho-
rar toda essa gestão das pessoas em si, a gestão 
do conhecimento, a troca das experiências. Eu acho 
que a questão da plataforma social hoje, traz uma 
visão diferente do conhecimento. Não é só aquilo 
aquele documento que está publicado que é a ges-
tão do conhecimento, mas sim a partir que eu troco 
e compartilho experiências, estou criando um novo 
conhecimento a cada vez que eu faço uma nova in-
teração. Isso traz um processo bastante evolutivo 
para o ambiente de conhecimento. Mas todos es-
ses fatos, quando chegam ao ambiente corporativo, 
causam um grande impacto. Vamos pensar como 
eu me comunico, como era a comunicação na mi-
nha empresa. Será que a forma que eu faço a minha 
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comunicação interna ainda eficiente. Olhando esse 
cenário, olhando esses fatos, as pessoas já estão 
presentes nesses ambientes sociais? Será que a 
forma com que eu trabalho e o meu conhecimento 
consigo capturar o conhecimento corporativo, ge-
rado a partir das interações? Essas interações hoje 
ficam por e-mail . O nosso grande repositório, cuja 
informação de recuperar, se a pessoa vai embora.  A 
informação fica aqui dentro da empresa, eu consigo 
fazer uma gestão. Com a gestão do conhecimento, 
eu estou aproveitando e como é que eu estou moni-
torando o clima da minha empresa? Será que a par-
tir do momento que eu tenho uma plataforma social 
onde as pessoas estão se comunicando, comparti-
lhando experiências, dizendo aquilo que pensam ou 
discordando daquilo que a empresa está colocando, 
será que eu não começo a ter uma ferramenta ex-
tremamente interessante para acompanhar o cli-
ma? O segmento público eu acredito que não é tão 
presente, mas no segmento privado vemos muito 
turn over, as pessoas saindo e principalmente num 
ambiente de tecnologia, está cada vez mais difícil 
trazer profissionais, manter profissionais. Como eu 
extraio a melhor produtividade desse profissional 
dentro da empresa? Se ele está vendo que o clima 
não está proveitoso, se ele está descontente com 
alguma coisa. Com certeza não estamos nos apro-
veitando de toda produtividade que poderia ter esse 
profissional dentro da empresa. E aí vem o choque, 
esse impacto que trouxe os três Cs que eram todos 
organizados. Eu tenho uma comunicação interna, 
conhecimento, não sei mais como trabalhar com 
esses três Cs dentro da empresa. Mas existem al-
ternativas para isso? Alguém arriscaria dizer se 
existe alguma alternativa? Acho que nosso fórum 
direciona pelo menos uma alternativa. 

Onde a minha empresa está presente? Nós tivemos 
uma discussão em várias redes, comunidades, pro-
pósitos, grupos, etc, mas tipicamente as empresas 
estão presentes em ambientes como esse, além 
de outros, e uma empresa ou uma pessoa está no 
ambiente do Twitter, Facebook para quê? Qual o pro-
pósito de uma pessoa estar no Facebook? Estamos 
no Facebook para quê? A empresa está? Muitas ve-
zes para um posicionamento da marca e para se 
relacionar com seu cliente. Quando uma pessoa, ou 

uma empresa estão no LinkedIn, qual o propósito 
dela estar no LinkedIn? Recrutamento e seleção: a 
empresa está no LinkedIn para se posicionar e criar 
métodos. A pessoa para estar posicionada profis-
sionalmente, para pessoa ser reconhecida. No Twit-
ter para exposição de ideias, ou para um ambiente 
de atendimento aos clientes. 

O Orkut ainda tem comunidades dos funcionários.
Falamos que o Orkut está morrendo, mas ainda 
existem muitas comunidades dentro do Orkut. Co-
munidades de funcionários de empresas discutindo 
o assunto da empresa dentro do ambiente do Orkut 
ainda existem, ou seja, para cada grupo de pesso-
as e para cada propósito tem uma tecnologia que 
está parecendo mais adequada para o momento. Se 
pensarmos que eu quero me envolver e me man-
ter com meus grupos de amigos com o propósito 
de compartilhar experiências, qual seria a melhor 
plataforma para isso? 

Lucília – Dataprev: Facebook!

Marcos Piccini – BAIU:  Facebook. E quando eu pen-
so num ambiente para contatos profissionais, com 
propósitos de estreitar meu networking?

Lucília – Dataprev: LinkedIn.

Marcos Piccini – BAIU: Quando eu penso em ce-
lebridades, em marcas, com o objetivo de expor e 
propor minhas ideias, muitas dessas celebridades 
das empresas...

Lucília – Dataprev: Twitter.

Marcos Piccini – BAIU: ...usam o Twitter para isso.

Lucília – Dataprev: Instagram agora.

Marcos Piccini – BAIU: Instagram também. Quando 
pensamos nos funcionários, um grupo de pessoas, 
clientes e fornecedores, nos diversos grupos que 
interagem com a minha empresa com o propósito 
da colaboração de um ambiente corporativo, qual a 
melhor tecnologia que temos tem para isso? A rede 
social corporativa, não é, e aí onde nasceu o que é 
o BAIU. Vou comentar um pouquinho porque acre-

DEBATE
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ditamos que uma rede social corporativa endereça 
aqueles três Cs que colocamos, porque ela trabalha 
com a comunicação, basicamente é impossível de 
vocês verem? 

Marcos Piccini – BAIU: Traz agilidade na comunica-
ção, velocidade, cria um canal de mais de uma via, a 
informação é disponibilizada e é dado feedback da-
quela informação. Tipicamente os portais eram um 
canal de uma via única. Disponibilizávamos a infor-
mação igual para todo mundo, ninguém conseguia 
quase customizar a informação, e ele não tinha o 
ambiente para interagir, era uma via de uma mão 
só. Nas redes isso é uma via de múltiplas mãos o 
que dá transparência, ela trabalha numa visão tanto 
horizontal, nos pares, como trabalha também numa 
visão vertical, trabalhando com a visão de diversas 
hierarquias. Eu posso interagir com hierarquia da 
empresa, independente se eu estou debaixo daquela 
posição ou não. Acho que a palavra chave que a rede 
social traz para um ambiente corporativo é conexão.

Fizemos o movimento e usou o BAIU dentro da Totus 
para conectar os nossos consultores que estão im-
plantando os produtos nos nossos clientes. São cer-
ca de três mil pessoas espalhadas pelo Brasil. Pelo 
fato da gente conectar essas pessoas numa plata-
forma de colaboração onde elas podiam interagir, 
responder e colocar suas dúvidas, tivemos uma re-
dução no número de chamados internos da empresa 
em mais de 30%, o chamado help desk. As pessoas 
começaram a se resolver dentro da própria rede, 
uma pessoa lá do Nordeste estava implantando 
nota fiscal eletrônica num cliente do varejo e estava 
com uma dificuldade. Antes ela ligava para o supor-
te, hoje ela pergunta para rede, na verdade ela nem 
pergunta já vai ver se a resposta existe lá.  Se ela não 
encontra surge a pergunta e aí uma pessoa lá do Rio 
Grande do Sul responde.  Mas por que essa pessoa 
do Rio Grande do Sul responde? Primeiro porque ela 
sabe que amanhã pode ser o dia dela perguntar. E se 
ela tiver um comportamento colaborativo as pesso-
as vão ter o interesse de ajudar ela também. A gente 
começa a estimular a colaboração interna e o com-
partilhamento das experiências. O terceiro elemen-
to, é as pessoas se comunicando, o conhecimento 
sendo compartilhado. Temos uma ferramenta muito 

legal para saber como que está o clima da empre-
sa. Será que tem alguma situação que ta deixando 
os nossos funcionários desconfortáveis? Será que 
tem alguma mudança algum processo gerando um 
descontentamento? Será que se mudarmos aquele 
processo, teremos um ganho de produtividade? 

Um dos grandes mitos do uso da rede social corpo-
rativa dentro de uma das empresas , é o da produti-
vidade.  Vamos colocar uma rede social corporativa 
na empresa. Primeira pergunta: mas e a produtivi-
dade, o que vai acontecer? É um valor que a rede 
vai trazer. Se eu não construo um propósito, se a 
pessoa não sabe para que serve aquela rede, com 
certeza pode ser um ambiente de bate papo e pode 
gerar problema de produtividade. Agora se eu levo 
os processos das atividades da minha organização 
para rede social, com uma visão de propósito, eu 
começo a ter mais produtividade. Quando eu trou-
xe meus consultores para discutir as melhorias, a 
evolução do produto, as dificuldades dentro de uma 
plataforma social, eu trouxe produtividade. Depen-
de muito do propósito que a gente acaba desenvol-
vendo para rede. Pode ter espaço para galera que 
gosta do futebol?  Sim tem que entender que aquele 
espaço é para o futebol, mas tem outras atividades 
da empresa que continuam sendo discutidas por lá. 

Temos outro caso de implantação de projetos. 
Quanto de informação, de lições aprendidas em 
projetos vão embora da empresa vão na cabeça das 
pessoas que não armazenamos as discussões num 
único ambiente. É uma outra questão também in-
teressante para gestão desses três Cs. Não sei se 
ficou claro essa abordagem. Acreditamos que além 
desses três Cs, outros elementos são melhorados, 
outros direcionadores estratégicos são potenciali-
zados com uso de um plataforma de colaboração: 
a questão da identificação das lideranças, não ne-
cessariamente a liderança formal, aquela que a pró-
pria rede reconhece que domina aquele assunto, 
começamos a identificar quem são essas pessoas,. 
Acabamos tendo boas surpresas e algumas surpre-
sas não muito boas. As boas é que não sabíamos 
que tinha tanto conhecimento sobre determinado 
procedimento, sobre determinado componente, na 
nossa unidade, da Paraíba.  Por outro lado desco-
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brimos que aquele cara que dominava determinado 
componente, não é o cara que imaginávamos. A fer-
ramenta permite identificar as lideranças. 

Com a comunicação acontecendo, o conhecimento 
sendo compartilhado, o clima bom e os líderes iden-
tificados, aí sim, a gente pode ter um bom ambiente 
para inovação. Eu acho que não saber todas as res-
postas incentiva bastante a geração da inovação.

Estamos começando, numa primeira onda esses 
três elementos principais. Outra questão que en-
tendemos como importante, a implantação de uma 
rede social: ela não necessariamente precisa resol-
ver todos os problemas da empresa, ela pode ser 
uma construção, pode ser gradativa, ser feita em 
ondas. Vamos definir um hold map de propósito. 
Por que isso é importante? Porque vamos errar e 
muito, se quisermos colocar tudo de uma vez só. O 
impacto vai ser muito negativo, será um big bang, 
não é isso que queremos. Começamos a construir 
esse hold map de propósito, vamos angariando pa-
trocinadores, pessoas engajadas no projeto dentro 
da empresa. Elas vão ser os grandes embaixadores 
dessa plataforma para levar e construir mais e mais 
propósitos corporativos. Não precisa ter um movi-
mento de implantação e mexer em toda organiza-
ção. Será que  tenho que começar por determinado 
grupo que discute componentes? Isso é importan-
tíssimo porque essas pessoas vão construir o case 
de sucesso, vão ajudar-nos a vender este conceito 
ao restante da empresa, vender os benefícios. 

É preciso interagir na rede social, construir também 
o enganjamento de nossa visão. que os sistemas de 
gestão sejam consumidos através da rede social. 
que forma de interagir com os sistemas de gestão, 
um RP ou algum outro sistema que a empresa ado-
te, seja feito a partir da rede social, para ser a ferra-
menta, potencializar o uso dentro da empresa. Não 
pode ser mais um ambiente.

Por que? Se eu trouxer isso para os processos e para e 
dia a dia das pessoas, não tenho necessidade de cons-
truir grandes estruturas à parte da empresa para sus-
tentar a rede. Não sei se alguém acompanha alguma 
estratégia de internacionalização de empresas.

A empresa cria um departamento internacional e 
o que acontece? Parece que toda a estratégia, ou 
melhor, toda responsabilidade por internacionalizar 
a empresa é só daquele departamento. Mas e o help 
desk, se eu não atender em multilíngue, conseguirei 
ser internacional? Se o meu produto não atender as 
localizações, conseguirei ser internacional? 

Se tenho um ambiente desse, tenho uma plataforma 
de colaboração, a empresa tem que ser movida para 
esse local e os processos também se não é um am-
biente a mais. Lógico que tem que ter uma pessoa 
que irá verificar, extrair indicadores, alimentar, enga-
jar a rede, mas se isto está incorporado aos proces-
sos das áreas, as pessoas também irão incorporar 
isso no dia a dia. Isso facilitará  muito a adoção, não 
será preciso ter grandes investimentos em estrutu-
ra. Levamos para área de recursos humanos, para 
área de marketing, para área comercial e essas áreas 
não tiveram que contratar mais nenhum profissional 
para fazer a sustentação da rede.Por quê? As pesso-
as que eram responsáveis por fazer a comunicação, 
por fazer a gestão do conhecimento para verificar 
como que estará a gestão e o clima daquela área co-
meçaram a ter uma ferramenta extremamente útil 
para fazer essa ação. Vamos conhecer um pouqui-
nho a BAIU, e suas características? 

A BAIU é uma plataforma colaborativa onde se  
pode criar uma rede social corporativa na nuvem. 
Funciona como uma Intranet.  Esse discurso de 
usar Intranet é muito interessante, porque as pes-
soas não sentem muito uma ruptura, sentem uma 
a evolução para uma Intranet mais viva, para um 
ambiente de colaboração, muito mais eficiente. Al-
gumas características dessa plataforma, pensando 
em plataforma colaborativa, de mídia social, de uso 
nas empresas: todos os indivíduos são autenti-
cados e a informação é totalmente segura. Isso é 
importante, não existe a possibilidade de existirem 
perfis falsos. O perfil falso faz com que possamos 
interagir com a rede sem qualquer responsabili-
dade, podendo colocar qualquer foto, ninguém vai 
saber quem eu sou. A partir do momento são iden-
tificadas no ambiente corporativo, as formas deles 
interagirem, é uma forma que vai ser diferente, 
porque sabemos efetivamente que as pessoas vão 
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reconhecê-lo dentro da rede. Outro elemento é em 
relação ao ambiente pessoal. 

Começamos a implantação da rede, na Totus, mis-
turando as discussões do ambiente pessoal e do 
ambiente corporativo. Era uma confusão. Ao mes-
mo tempo que postava a foto do nascimento da 
filha para os amigos alguém  participava dos proje-
tos. Não sabia como que deveria ser o seu compor-
tamento dentro da rede.  Por isso que resolvemos 
dividir. Veja bem, podemos mantém a sua rede de 
amigos e de ambiente da empresa. A interação é 
com outra finalidade. Na outra situação é um am-
biente de relacionamento. Esse é o caminho que 
precisa ser seguido para tentar resolver um pouco 
essa confusão que foi gerada dentro da cabeça das 
pessoas. Outro é o serviço de consultoria, penso 
que esse é um dos elementos que abordamos um 
pouco nessa apresentação da Serpro. O uso de uma 
plataforma social não transforma e não mexe com 
aqueles elementos, por si só. Precisamos ter pes-
soas engajadas, pessoas que participem e que en-
tendam qual é o propósito. Pessoas que entendam 
qual é a arquitetura social e em que momento tem 
que entrar e qual é o meu papel dentro da rede. 

Precisa comunicar para a entrada, precisa explicar 
para que serve; precisa construir um propósito cor-
porativo. Essa é chave para aplicação de qualquer 
plataforma social dentro da empresa, senão as 
pessoas não irão saber qual é o movimento dela, 
o comportamento que elas terão. Será, o compor-
tamento que elas têm de referência, que aos das 
redes abertas e públicas. E não necessariamente é 
esse o propósito dentro da empresa. Trabalhamos 
bastante forte na nossa consultoria para construir 
essa implantação. trabalhamos muito em aspectos 
de cultura, em aspectos de comportamento das 
pessoas entenderem esses propósitos. Como der-
rubamos o mito da produtividade? 

Como preparamos um executivo para interagir em 
uma rede social? Como formamos moderadores? 
Quem são as pessoas que irão ajudar a engajar a 
rede? A responsabilidade somente para uma pes-
soa?  Qual a melhor linguagem para se usar? Existe 
toda uma formalização, como que vou potencializar 

isso dentro da minha empresa? No paralelo do de-
senvolvimento da plataforma, desenvolvemos toda 
essa nossa metodologia. Acessamos indicadores, 
pois sem indicadores não mediamos, não sabemos 
se estamos atingindo os objetivos propostos, pos-
sibilitando a integração com outras redes sociais. 
Temos a integração com Facebook, Twitter e LinkedIn 
a partir da rede social do Baiu. Não trago a informa-
ção do Facebook e do LinkedIn e do Twitter para den-
tro da rede, por que os propósitos são data centers 
diferentes. Teria que ter alguns ambientes, , alguns 
data centers para suportar o volume de movimen-
tação que viria. São redes que não se preocupam 
com a segurança da informação. O trabalho deles, o 
modelo de negocio é trabalhar com venda da infor-
mação. Ou seja, eles usam essa informação e não 
validam efetivamente que se a pessoa do outro lado 
é mesmo a pessoa que diz ser. 

A partir da rede social, a partir do BAIU podemos 
interagir com os sistemas de gestão e com os pro-
cessos corporativos. O que faz com que não seja 
mais uma simples ferramenta, mas que seja a fer-
ramenta com que a pessoa possa usar no seu dia a 
dia na empresa. 

Algumas características, funções voltadas à comu-
nicação, o share place para nós é o mural, é o feed 
de notícias das principais redes. Temos o ambiente 
de compartilhamento de fotos, vídeos. Temos usa-
do muito nas estratégias de engajamento o vídeo 
como uma ferramenta de comunicação, para que 
as pessoas possam ver quem está do outro lado. É 
um excelente mecanismo de processos de implan-
tação.Talvez seja possível conseguirmos ter várias 
redes dentro de uma rede, a partir do momento 
que estruturo grupos ou comunidades que tenham 
propósitos ou interesses em comum. A partir do 
momento que junto essas pessoas, é como se ti-
vesse uma rede própria ali dentro, dentro de uma 
única rede, a entrada dentro dessas comunidades 
é uma entrada definida pelas pessoas; as pesso-
as entram comunidade que escolheu. É uma forma 
dela interagir é muito mais eficiente se sente par-
te da construção daquele ambiente. Outras ferra-
mentas que envia mensagem direta, irão acabar 
substituindo os e-mails. Toda interação é através 
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da rede social, dos ambientes de discussão. São 
características básicas de uma rede social, galeria 
de imagens, calendário de eventos, galeria de ví-
deos, funções voltadas ao conhecimento, criação 
de artigos. É uma forma de construção muito pa-
recida com o WIKI de uma construção colaborativa 
de conhecimento, de conteúdo, a parte de gestão 
de documentos. O Gerenciamento Eletrônico de 
Documento (GED) tradicional está dentro da rede 
social, porque é uma ferramenta útil, de comparti-
lhamento de conhecimento. É um documento que 
está publicado e posso comentar esse documento, 
apoiar e indicar para uma discussão.  Posso tam-
bém interagir com esse documento e não deixá-lo 
em num simples repositório? Meu conhecimento 
foi adquirido através dele. 

Buscamos ferramentas chaves, criamos uma pla-
taforma social que tipicamente trabalha com os 
dados não estruturados. Uma ferramenta de bus-
ca chave para isso é, a informação que tem que 
chegar até você no momento em que você precisa 
dela, a busca é mandatório, trabalhamos com busca 
por tags, busca por palavras, estamos fazendo um 
estudo numa prova de conceito, que eu chamo de 
busca semântica. São palavras ou que tem a mes-
ma semântica. Estamos trabalhando e ainda não 
fechamos um bom modelo.

Percebemos que muito do uso está no ambiente 
móvel. Estamos o tempo todo conectado. Agente 
precisa levar a rede social lá. Eu não posso restrin-
gir o acesso só no ambiente da empresa; o aplicati-
vo móvel potencializa isso.  Consigo construir essa 
rede de relacionamento em temas que são de in-
teresses comuns, as enquetes, denúncias. Tudo na 
rede pode ser denunciado. Posso criar o que eles 
chamam de blacklist. Se alguém em algum post, al-
gum comentário ou um artigo usar palavras geram 
um movimento para ser analisado pelo moderador 
da rede, pelo administrador da rede, para ver se 
aquele termo pode ou não pode ser postado. Essa 
blacklist pode inibir a publicação ou pode ser um 
alerta para um administrador da rede. Tem alguém 
falando de greve, acompanha o que está rolando, 
ou tiver postado a palavra greve, não autorizar a 
publicação desse conteúdo. Automaticamente o 

conteúdo vai para área de gestão das denúncias. 
Tudo pode ser comentado, apoiado, recomendado 
dentro de algumas características normais de uma 
plataforma social. 

Acho que esse é um ponto que abordamos bastante 
o aspecto da tecnologia atual. Em alguns momentos 
ouvi alguns comentários dizendo que fizemos par-
te de gestão de pessoas. Quando desenvolvemos a 
rede, usei várias vezes o exemplo aqui, não é sim-
plesmente uma plataforma. Precisamos trabalhar 
com o comportamento das pessoas, para isso esta-
belecemos uma metodologia que faz o alinhamento 
estratégico, o diagnóstico, o cenário e a colabora-
ção. Que ferramentas existem dentro da organiza-
ção com o mesmo propósito que poderiam ser mi-
gradas dentro de uma plataforma social? Como faço 
ativação, que ações de engajamento, que ações de 
comunicação, que tipo de capacitação eu tenho que 
levar para as pessoas? Como vou fazer a sustenta-
ção, como que será a governança da minha rede? 

Essa fase do alinhamento estratégico, é a fase 
mais importante, porque irá definir o hold map de 
proposta. Pelo menos as duas primeiras ondas são 
importantes para sabermos o que iremos fazer. Por 
que digo pelo menos as duas primeiras? Porque a 
experiência das duas primeiras ondas, vão orientar, 
eventualmente correção de rota. Esse ciclo que ire-
mos executar várias vezes dentro da organização. A 
partir de um primeiro desenho, vamos fazer o diag-
nóstico e, vamos levar para a equipe de desenvol-
vimento. Provavelmente ela tem uma necessidade 
diferente de uma área administrativa, o financeiro 
tem diferente da área de recursos humanos. Prova-
velmente a área que faz o faturamento tem neces-
sidades diferentes da área que compra. É preciso 
entender esse movimento para ver qual o melhor 
momento e como é que se constrói uma visão de 
propósito para que essas pessoas virem para rede. 
E não construir, novamente mais um ambiente. Não 
pode ser mais um ambiente, tem que ser o ambien-
te de interação das pessoas com a empresa. 

Essa metodologia envolve ações que vão desde 
o trabalho de cultura, mapeamento das pessoas 
quem são as mais influentes dentro da rede, ou da 
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empresa. Melhor dizendo, quem são as pessoas 
que vão apoiar um projeto como esse, as que vão 
querer destruir esse projeto. É importante ter-
mos esse mapeamento desde o inicio, porque são 
as pessoas que vão ter que ser mobilizadas. Até 
aquelas que não são muito a favor é importante 
identificar logo de início, para podermos trabalhar 
com elas e construir a visão. Trabalhar em cima das 
restrições, dos mitos, dos receios que por ventura 
tenham, criando uma trilha de colaboração, até o 
desenho da rede, do que vai ter, do que chamamos 
de uma arquitetura social. É importante ter o en-
volvimento das pessoas, pois, são elas que estão 
ajudando a construir os propósitos da rede. Ou seja, 
cada pessoa que se  envolve é uma pessoa que irá 
brigar para que aquela comunidade ou aquele tema 
seja bastante ativo dentro da rede. 

Comunicação é chave da comunicação. Pode não 
necessariamente ser uma comunicação digital. Fi-
zemos para alguns clientes o que chamamos de 
Baiu físico, ou rede social física. Criamos e expli-
camos o movimento de interação, com os post-its, 
colocando os temas que estavam ali dentro, para o 
pessoal entender a forma de interagir. Existem vá-
rios casos muito interessantes.

Havia a divisão do estacionamento. O das mulheres 
era o mais próximo da saída, mas ninguém explicou 
porque isso existia. Poderia gerar um descontenta-
mento, alguma coisa na rede. Isso emerge dentro 
dessas interações nessa ferramenta. Fazer muita 
seção de workshops, preparação das lideranças in-
formais, dos executivos das áreas que serão chaves.

Temos o exemplo de um grupo, em uma de nossas 
unidades em Joinvile. Mobilizamos essas pessoas, 
gerando aquele desejo de entrar na rede. Não sei 
se recordam do filme do Facebook. Não era todo 
mundo que entrava no Facebook. O pessoal ficava 
curioso querendo entrar. Esse movimento é inte-
ressante para atrairmos as pessoas. Mas, primeiro, 
tínhamos trazer um grupo pequeno, porque esse 
grupo irá gerar a primeira visão de movimento da 
rede. Um outro exemplo é que criamos novo do pai-
nel. Acreditamos que a construção de uma cultu-
ra colaborativa, envolvem três elementos chaves: 

primeiro é o reconhecimento, temos que fazer isso 
de alguma maneira: reconhecer as pessoas que es-
tão construindo propósito, que estão colaborando, 
compartilhando seus conhecimentos dentro des-
se ambiente. Temos que ter abertura, temos que 
preparar os executivos para um ambiente desse 
de interação. Como fazer as pessoas entenderem 
que elas vão poder falar, serem ouvidas e além de 
tudo serão respondidas. Não respondidas como 
uma máquina, serão respondidas como indivíduo. 
Temos que saber que do outro lado também existe 
uma pessoa respondendo. Isso é importante para 
as interações e a relevância. 

O nível executivo da empresa tem que apoiar, tem 
que ser o principal colaborador desse projeto. Uma 
das primeiras perguntas que fazemos no processo 
de entrevista com executivo é: O senhor, fará parte 
da rede? Porque se ele criar e não estiver na rede, 
fica será construir essa visão de relevância. E moni-
toramento, o que acreditamos? Existem três mode-
los, o social está debaixo de cada área de negócio; o 
social está no mesmo nível que as áreas de negócio; 
e o social está debaixo do Sion. Testamos dois deles 
e um deles foi o que mais gostamos. A estrutura do 
social debaixo do Sion mostrou-se bastante eficien-
te. Começamos por construir uma primeira visão 
do social debaixo de cada área de negócio. Isso nos 
ajudou a identificar a pessoa que mais iria nos aju-
dar na implantação desse tema dentro da empresa. 
Elevamos essa pessoa para responder diretamen-
te pelo Sion da empresa. Esse movimento é muito 
importante para construir novamente a relevância, 
pois, o social é tão importante dentro da empresa. 
Dessa forma é possível que ele se reporte direta-
mente ao presidente da empresa. Essa é a parte da 
operação, sustentação. 

O importante de tudo é definirmos bem a trilha que 
iremos percorrer, definir claramente os objetivos 
que queira alcançar. Faça um diagnóstico para iden-
tificar o cenário atual, prepara-se para implantação, 
capacitação, comunicação. Faça ativação e a mode-
ração da rede. Seguindo essa trilha, chegaremos ao 
final com sucesso na implantação de uma platafor-
ma colaborativa. Um dos elementos que começa-
mos implantando, de grande importância nos am-
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bientes digitais, foi a da  arquitetura da informação, 
que acabamos montando. Trouxemos esse conceito 
para ambiente social e estamos chamando esse 
conceito de arquitetura social. 

Começamos a olhar os processos da empresa e ver 
as interações com os principais agentes. Começar 
a estudar as melhores formas de interação desses 
processos dentro de uma plataforma social. Posso 
trabalhar em cima de projetos e observar quem são 
as pessoas que interagem, quais são as principais 
mídias que podem ser utilizadas. Através da im-
plantação da rede social na Totus de alguns clien-
tes. Feito o ciclo do alinhamento estratégico, defi-
nimos quais são os nossos objetivos e fizemos o 
diagnóstico para ver os cenários atuais. Realizamos 
as ações de implantação, ativamos e começamos a 
fazer a sustentação, o que efetivamente nos trouxe 
resultados na implantação da rede social. Reduzi-
mos o número de e-mails internos em mais de 25%, e 
geramos mais inovação, novas ideias. Reduzimos o 
número de reuniões internas que eram infindáveis, 
e começamos a interagir dentro da rede. Reduziu- 
se a necessidade dessas interações, em mais de 
40%.  Reduzindo também o número de arquivos 
que estavam duplicados na caixa de e-mail de cada 
um dos participantes e em 30% número de chama-
dos internos, em cima de dúvidas ou dificuldades 
do uso de processos de ferramentas da empresa. E 
melhoramos a satisfação. 

Entendíamos que os documentos são um dos ele-
mentos muito importantes de compartilhamento 
do conhecimento. Disponibilizado simplesmente 
numa solução, ou num diretório ou numa solução 
em GED não me permitia à socialização deles. Le-
vamos o componente da colaboração em cima do 
GED tradicional, para permitir compartilhamento e 
a discussão sobre esses documentos. Trouxemos o 
GED como uma ferramenta de conhecimento. Ela 
não poderia ficar apartada das ferramentas so-
ciais, pois é uma ferramenta de conhecimento que 
precisa ser socializada. Foi aplicado sobre o GED o 
conceito típico de uma rede social, compartilhar, 
recomendar, discutir, denunciar se de repente o do-
cumento não está adequado. Eu trouxe esses com-
ponentes, porque gera muito da discussão. Esse 

conhecimento que estava sendo perdido, porque 
esse documento era compartilhado nas caixas, fi-
cava na caixa de e-mail das pessoas e as pessoas 
não conseguiam deixar isso num ambiente só. 

A publicação de notícias ocorre dentro das próprias 
comunidades ligadas ao tema de interesse, seja 
através de um post, da publicação de um artigo, de 
um fórum de discussão, uma enquete que leve a pu-
blicação. Estamos fazendo movimentos com o IP da 
Totus. No momento em que se emite o relatório se 
publica diretamente dentro da rede social, para que 
possa ser compartilhado, discutido. Isso é gradativo, 
não conseguimos levar o processo de viagem com-
pleto para plataforma. Percebemos que o elemento 
que está faltando para ajudar nesse link é a constru-
ção dos processos. Falta uma camada de processo. 

O ponto que irá fazer essa interface com os vários 
sistemas, sendo uma interface mais natural e mais 
parecida com uma rede social, é um processo gra-
dativo. Movimentos são muito tímidos ainda, um 
dos grandes movimentos que vi foi da Microsoft e 
do Yammer. A Microsoft adquiriu o Yammer. Para fa-
zer essa integração mais natural e para esse link 
não ficar só um atalho ao sistema. Esse desenho 
passa por mudanças, inclusive na arquitetura dos 
sistemas de gestão, para que comecem a enviar in-
formação e receber o retorno do processo trazendo 
para plataforma social essa interação com o siste-
ma de gestão. O caminho será diretamente na rede 
social. Temos um modelo de integração com as so-
luções com e-mail. 

Ainda usamos o e-mail  como ferramenta de trazer 
as pessoas para rede social. Para isso é possível 
alertá-lo pelo e-mail ou pela própria ferramenta, 
para ver essas informações que chegou ao seu am-
biente. Tipicamente as empresas que buscam uma 
plataforma social primeiramente tem uma estra-
tégia de melhoria na comunicação do conhecimen-
to, melhoria de produtividade, melhor integração 
entre as várias unidades. As demandas das pes-
soas e a necessidade de melhorar a comunicação 
começam a incitar as áreas a criarem. Até tem al-
gumas empresas que tem esse movimento muito 
forte, são usados o conceito da consumerização 
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que faz com que o próprio departamento acabe 
adotando a ferramenta social antes mesmo que a 
empresa inteira adote, para resolver um propósito 
muito especifico: melhoria da comunicação da área 
de marketing, para compartilhar os vídeos que são 
montados. Mas penso que tem que nascer da base. 
A cultura do brasileiro não é uma cultura aceita, o 
Yammer, por exemplo, tem um movimento que as 
áreas criam. Mas pode ser que já exista uma rede 
da Dataprev no Yammer. A empresa não controla, 
não administra, não sabe nada, assim como deve 
ter da Serpro.  Descobriu-se que já existia uma rede 
da Totus dentro do Yammer sem nenhuma estraté-
gia. As próprias pessoas queriam melhorar a comu-
nicação entre elas dentro da empresa e acabaram 
desenvolvendo também. A área de comunicação 
interna é a gestora da rede social dentro da Estácio, 
No caso da Totus a gestora da rede social é a área 
de recursos humanos.  A gestora de outro cliente, 
a Officer Marketing . O propósito deles era melho-
rar a comunicação com as revendas, (a Officeré uma 
revendedora de software tendo mais de 500 re-
vendas  espalhadas pelo Brasil). então a gestão da 
rede social da Officer é feita pela área de marketing, 
que é quem faz a comunicação. Começamos a ter 
empresas que usam vários propósitos. O mais in-
dicado é que tenha uma pessoa que consiga enxer-
gar melhor e tenham líderes para cada um desses 
propósitos dentro da empresa. São alternativas. 
Definindo esses propósitos, realizamos o diagnós-
tico, observamos como isso é feito dentro da or-
ganização e então começamos a desenhar essa ar-
quitetura, para melhorar os projetos. É importante 
que cada projeto tenha um espaço dentro da rede 
social, quero melhorar o relacionamento com os 
meus funcionários: é importante ter claro que tipo 
de relacionamentos temos com os funcionários. 

Maurício – Dataprev: Paradigmas estão sendo 
quebrados. Antes tínhamos ambientes fechados 
e acredito que nós do Serpro e da Dataprev carre-
gamos mais do que ninguém essa cultura. Mas de 
certa forma não quebraremos esse paradigma com 
discussão. Quebraremos trazendo essas tecnolo-
gias para dentro da empresa. Quebrar paradigmas 
e desmistificar mais rápido.  É melhor apresentar-
mos ferramentas abertas, forçando a barra, do que 

abrir uma discussão interna sobre essa questão de 
segurança. Em nossa cultura se perguntarmos para 
o técnico de uma área de segurança o que pode 
acontecer em cada rotina ou em cada função, ele 
não saberá responder. Não classificamos direito o 
que podemos ou não fazer. Fica difícil existir segu-
rança em algo que não funciona. Penso que isso, na 
realidade, é preguiça de trabalhar, porque quando 
levantamos uma impossibilidade, acabamos por 
não executar. Funcionalidade tem que estar acima 
de segurança. Teremos que vencer esse paradigma 
. Se não vencermos iremos ficar de fora. 

Marcos Piccini – Baiu: Quando implantamos todos 
tinham medo em relação à segurança. Em uma dis-
cussão de fórum perguntaram se íamos colocar cer-
tificação digital. Respondi que não tinha certificação 
para fazer uma operação bancária e, além disso, o 
Banco do Brasil fez uma análise chegando a conclu-
são de que é muito mais caro colocar uma certifi-
cação do que duas assinaturas no gerenciador. De 
certa forma é um contrassenso, porque as pesso-
as deviam estar trabalhando algo mais funcional. 
As vezes o funcional é muito mais seguro do que 
o não funcional. É uma discussão cultural e penso 
que devemos evoluir muito na Dataprev. Temos que 
aumentar essa corrente provocativa. Cada vez que 
criamos uma visão de restrição, criamos uma bar-
reira. Estamos usando a criatividade das pessoas 
para pular essa barreira. Quando iniciamos a rede 
social na Totus, essas redes ainda não eram libera-
das. Interagindo com algumas pessoas  descobri-
mos que existia um mercado negro dentro da Totus. 
Temos a necessidade de ter uma plataforma dessas 
dentro das empresas. Independente se a empresa 
quer ou não, as pessoas, estão querendo. Por isso 
devemos nos preparar e oferecer um bom ambiente 
para aproveitarmos o que essa ferramenta traz. 
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