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Apresentação
Rodrigo Ortiz Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates, fruto de mais um Fórum de TIC Dataprev, aborda um 
assunto de suma importância para o desenvolvimento de qualquer empresa de 
tecnologia da informação: Gestão do Conhecimento.

A Dataprev está imbuída na revisão dos seus modelos de gestão e no desafio de 
cumprir sua missão institucional. Trabalhando para qualificar, cada vez mais, os 
serviços prestados aos nossos clientes e os empregados envolvidos diretamente 
com esse atendimento.

Instituições renomadas da área de Gestão do Conhecimento apresentaram suas 
experiências na 24ª edição do Fórum de TIC. Os debates, de altíssimo nível, estão 
expressos neste Caderno de Debates.

Boa leitura!
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A Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) é uma entidade sem fins 
lucrativos criada, em 2001, para estimular a gestão do conhecimento nas 
organizações brasileiras. É uma OSCIP e reúne profissionais de organizações 
interessadas na Gestão do Conhecimento e nos temas diretamente relacionados 
(aprendizagem, colaboração, inovação e inteligência competitiva, entre outros). A 
nossa missão é contribuir para o compartilhamento de conceitos, métodos e 
técnicas que promovam a socialização do conhecimento; o fomento da efetividade 
das organizações; e a competitividade do país e qualidade de vida das pessoas. A 
meta SBGC é ser reconhecida como entidade referência na América Latina no que se 
refere a estudos, debate e disseminação de temas de alguma forma relacionados à 
área de Gestão do Conhecimento.

Temos como objetivo promover o intercâmbio de informações entre os 
profissionais e empresas da área, que atuam Gestão do Conhecimento; contribuir 
para o desenvolvimento desse mercado de no país; apoiar na formação de 
profissionais especializados em; e criar e manter permanentemente a memória 
técnica sobre Gestão do Conhecimento. Entendendo não só as empresas do setor 
privado, mas também público. É importante que a gente possa pensar em poder 
preservar toda essa memória que existe nas entidades, não só as privadas, mas 
também públicas. O país também conta com as Acs de primeiro e de segundo nível. 
As de primeiro nível podem ou não emitir certificado para usuário final, é uma 
escolha da autoridade certificadora. No caso das de segundo nível, na grande 
maioria, entregam e distribuem o certificado para o usuário final.

Outros propósitos da entidade são: avaliar, registrar e disseminar as melhores 
práticas na área de GC; fornecer aos profissionais, às empresas e à sociedade em 
geral informações atualizadas sobre produtos, soluções, ferramentas e aplicações; 
estimular a ampliação de oportunidades e acesso ao conhecimento como forma de 
democratização da sociedade; e induzir intercâmbio disciplinar entre as áreas 
acadêmicas e profissionais afins da Gestão do Conhecimento. Esse também é um 
propósito importante ao qual nos dedicamos: aproximar os acadêmicos que 
estudam a Gestão do Conhecimento empresas brasileiras. Percebemos que existe 
certo distanciamento entre os acadêmicos e as empresas. E a nossa intenção é 
também fazer com que esses estudos que são desenvolvidos na academia sejam 
realmente repassados às empresas. 

Alguns produtos da SBGC são: o KM Brasil - o maior congresso de Gestão do 
Conhecimento da América Latina, cujo tema em 2011 foi “Gestão do Conhecimento 
Alinhada à Cultura Organizacional em Redes Sociais”; o CONGEP - Congresso 

¹ Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo, pós-graduada 
em Gestão de Negócios e Tecnologia pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em São Paulo,com 
mestrado em Information Stratégique et Critique (Veille Technologique), Université d'Aix Marseille III - 
Faculté des Sciences et Technicques de Saint-Jerome, Marselha, França. Tem especialização em 
Inteligência Competitiva - INT/IBICT/UFRJ e em Informação Tecnológica para a Indústria, Infotec, México. 
Foi diretora do Centro de Informação Tecnológica do IPT e coordenadora do Observatório da Cultura Digital 
da Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Atualmente é diretora–presidente da Sociedade 
Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC). Trabalhou em dezenas de projetos de Gestão do 
Conhecimento, Inteligência Competitiva e Informação Tecnológica, para empresas de pequeno, médio e 
grande portes, arranjos produtivos locais, entidades públicas vinculadas a ciência e tecnologia. 

Sônia Wada ¹
Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC)

Contexto da Gestão do Conhecimento na área 
pública

 

Gestão do Conhecimento
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Nacional de Gestão do Conhecimento na Esfera Pública, que objetiva disseminar as 
práticas, ferramentas e melhorias da gestão pública como um todo; o SBGC 
Educação - cursos ministrados de forma bastante rápida nas empresas, falando 
sobre a prática de Gestão do Conhecimento e gestão da inovação; o SBGC na 
empresa - seminário cujo objetivo é disseminar a Gestão do Conhecimento na 
empresa; além de reuniões com associados.

O ano de 2011 tem sido especialmente importante para a SBGC. Primeiro pela 
comemoração de seus 10 anos, o que é uma grande conquista para uma OCIP ou 
uma ONG. Mas também pela profissionalização de seus eventos, que a cada dia se 
tornam maiores. Seja pela abordagem dos temas, pelo número de participantes ou 
pelo nível e reconhecimento dos palestrantes. 

Fortalecemos a ABGC Educação. Iniciamos o desenvolvimento da SBGC Jovem, 
grupo de jovens que ainda não está muito bem familiarizado com o assunto. São 
jovens falando tudo por meio digital, eletrônico, para poder discutir um pouco esse 
tema. Temos organizado workshops mensais, contando com uma receptividade 
bastante grande dos novos parceiros. 

Para iniciar o tema da Gestão do Conhecimento na área pública, darei um pequeno 
histórico. A evolução dos modelos de gestão em busca de inovações constantes e 
como diferencial foram preocupações constantes de alguns estudiosos como 
Nonaka, Davenport e Staples. Desses estudos foi possível criar e implantar os 
conceitos do que se entende sobre Gestão do Conhecimento. O sistema, na verdade, 
ganhou grande impulso a partir da década de 90. No Brasil, no fim da década.

Percebemos que a disseminação e a utilização da Gestão do Conhecimento nas 
empresas está se tornando fundamental para o desenvolvimento da 
competitividade. Então quais são os benefícios que a Gestão do Conhecimento traz 
para as organizações? O aumento da produtividade, a lucratividade, 
desenvolvimento de competências individuais dessas organizações, a melhoria de 
processos, solução de problemas,  inovação e outros benefícios.

O conceito adotado pela SBGC, na verdade, é um pot-pourri de vários conceitos,  
pelo fato de o tema Gestão do Conhecimento ser bastante amplo. Temos utilizado o 
conceito de que a Gestão do Conhecimento é o processo sistemático, integrado e 
transdisciplinar que promove atividades para criação, identificação, organização, 
partilhamento, disseminação, utilização e proteção dos conhecimentos 
estratégicos. Tudo para a melhoria de performance, geração de valores e inovação. 

A Gestão do Conhecimento deve estar sempre alinhada às estratégias de 
organização. Não adianta fazer a gestão do conhecimento pela gestão do 
conhecimento. Se você não sabe para que serve, vai perder seu tempo. Ter um 
ambiente propício para partilhamento e capacitação é extremamente importante 
para motivar as pessoas a compartilhar. Comprometimento também é crucial, bem 
como dispor de tecnologias apropriadas. Não a tecnologia mais sofisticada, mas 
aquela adequada à  organização. Além de um ambiente motivador, propício à 
aprendizagem contínua. Não só para melhoria profissional, mas também em 
benefício da organização. 

A Gestão do Conhecimento é um guarda-chuva, que abriga várias iniciativas. 
Tentamos agrupar esses itens, dentro de grandes estudos. Segmentamos por 
conteúdos, pessoas e artigos estrangeiros.

No âmbito das práticas de Gestão do Conhecimento e conteúdo, fica a parte de 
quantificação e de gestão de documentos (portais corporativos e memória 
organizacional). Todo o aparato de informação e documento para poder fazer essa 
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gestão. Já as práticas de desenvolvimento de pessoas envolvem a parte de cultura 
de colaboração, comunidades de práticas, redes sociais e educação corporativa.

Prática de Gestão do Conhecimento em artigos intangíveis é quando você faz o 
compartilhamento de práticas e lições aprendidas entre as pessoas. O storytelling, 
quando você vai lá e conta o story e tenta levar as informações relevantes às 
pessoas; um bate-papo, transmitindo conhecimento. Os ciclos mais famosos dentro 
da Gestão do Conhecimento são: identificar, capturar, disseminar, proteger e aplicar.

A seguir apresentarei alguns cases de empresas brasileiras que aplicam Gestão do 
Conhecimento: Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS), Petrobras e Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A ONS é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como atribuição coordenar e 
controlar os sistemas de geração e transmissão de energia elétrica no sistema 
interligado nacional. Trata-se de uma entidade com um sistema bastante complexo, 
por contar com grande número de atores (agentes do governo, agentes reguladores, 
agente operador e associações, entre outros), muitas vezes com interesses 
conflitantes. Sem um domínio do conhecimento nessas dimensões, a ONS não 
consegue realizar a sua missão. Por isso, na entidade, o conhecimento dos técnicos 
realmente precisa ser encaminhado para todos que fazem parte da rede. A entidade 
começou esse trabalho em 2003. Em 2006 foi criado o Comitê de Gestão do 
Conhecimento, um marco dentro da organização. Em 2008 fizeram a implantação 
da gestão do conhecimento como processo organizacional. Em 2009, a 
implantação do projeto piloto na parte de deportação com organograma e, em 
2010, começou a estratégia da evolução do processo. Eles estão completando 
quase dez anos. E como todos os especialistas dizem, ninguém implanta a Gestão 
do Conhecimento na organização em dois dias. 

Na Petrobras, a agenda de mudança começou em 2000. É desse ano o projeto 
chamado Gestão do Conhecimento. Criaram em 2003 a Gerência Corporativa de 
Gestão do Conhecimento, dentro das atividades da Gerência Executiva de 
Desenvolvimento de Sistema de Gestão. Em 2007 formaram a Comissão de Gestão 
do Conhecimento no Sistema Petrobras. Em 2010, a Gestão do Conhecimento 
passou a integrar a área de recursos humanos. Com isso, houve uma modificação 
do ponto de vista organizacional.

A área de Gestão do Conhecimento está ligada à diretoria de recursos humanos 
que, por sua vez, está ligada à presidência. A responsabilidade dos recursos 
humanos é definir, orientar e assessorar as ações corporativas de gestão do 
conhecimento e também no RH das áreas subsidiarias. Por exemplo,trabalha com o 
pessoal que atua em águas profundas, no sentido de reter conhecimentos que 
estão sempre mais especializados. Destaque para o programa Mentor Petrobras, 
que consiste em identificar profissionais com mais experiência na área para 
aproximá-los daqueles que estão entrando na empresa. O objetivo é que possam 
trabalhar juntos e compartilhar o conhecimento.

Eles se preocupam também com a associação gerencial, porque há um grande 
número de colaboradores que estão na fase de aposentadoria. A disseminação de 
conhecimento se dá, ainda,no programa Desenvolvimento de Recursos Humanos 
no Exterior, por se tratar de uma multinacional. E adotam uma técnica interessante: 
o rodízio técnico gerencial, no qual as pessoas trocam de funções para aprimorar 
seus conhecimentos.

No caso da Embrapa, por se tratar de um instituto de pesquisas, foi necessária a  
criação de política com diretrizes, modelos e planos de implementação de Gestão 
do Conhecimento no sentido de orientar, articular, integrar as ações de geração, 
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proteção, compartilhamento e disseminação do seu conhecimento. E a estrutura do 
projeto consiste em elaborar diagnóstico, modelo conceitual, política e governança 
de GC. Entre as melhores práticas aprendidas pela empresa está a construção 
conjunta de um modelo conceitual e político-institucional o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa em gestão a organização de workshops participativos com 
formadores de opinião em toda a empresa a construção de questionário eletrônico, 
utilização de software de gestão de projetos; a gestão orçamentária e financeira dos 
projetos; gestão da consultoria em GC; e articulação e negociação das ações em 
projetos corporativos.

Eu trouxe esses seis exemplos, mas quem tiver mais interesse, temos também os 
exemplos do Serpro, da Caixa, do Banco do Brasil. Podem entrar em contato comigo, 
que repasso as informações.
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Dataprev: No caso da Petrobras, você chegou a não é um conjunto de técnicas. Dizem que é uma nova 
acompanhar a parte de ferramental utilizada para a postura sustentável. Um trabalho de espírito colaborativo 
Gestão de Conhecimento? das pessoas. Nesse cenário, quais são as grandes 

dificuldades que as empresas têm para implementar a 
SBGC: A Petrobras realmente não falou sobre as Gestão do Conhecimento ? 
ferramentas utilizadas.

SBGC: Depende muito. A Natura, que é um exemplo de 
Serpro: Percebemos que algumas empresas têm se empresa que já tem uma tradição de fazer 
mobilizado para implementar a Gestão do compartilhamento, enfrentou problemas porque a ordem 
Conhecimento. A gente sabe de ações no IPEA, que é de Gestão do Conhecimento chegou de cima para baixo, 
um órgão importante, inclusive para capitanear essa sem o envolvimento das pessoas. A ação não foi 
discussão com as demais empresas, mas também no contextualizada. Não falaram com os empregados sobre 
Judiciário e em outros. E que a academia, por sua vez, a importância da implementação. E é importante que as 
tem feito estudos acadêmicos mais aprofundados, pessoas conheçam qual é a estratégia, o  que irão fazer, 
com relação à Gestão do Conhecimento. Aqui em qual seu papel no contexto. A Petrobras não optou por 
Brasília, a Universidade Católica, é um exemplo. A ações de premiação “C” como fazem algumas empresas, 
Universidade de Santa Catarina se destaca no Sul com por acreditarem que as pessoas vão colaborar quando se 
esses estudos. Mas, enfim, a SBGC tem feito alguma sentem importantes no contexto a que elas pertencem. 
ação de colocar esses dois entes, empresa e Mas o fundamental mesmo é fazer com que as pessoas 
academia, trabalhando? Porque se sabe que o realmente estejam imbuídas de que a participação dela 
desenvolv imento da discipl ina Gestão do vai produzir algum efeito à entidade a que ela pertence. 
Conhecimento sofre uma série de questões que são Para atingirmos essa meta, vamos fazer assim e 
próprias da academia. Como transpor esses precisamos de você para fazer parte desse ambiente. É o 
conhecimentos que são estudados nas academias que estamos tentando também na SBGC.
para as empresas? Penso que a SBGC teria um papel 
importante para fazer essa articulação. E que os NI: O relato sobre a experiência da Natura me lembrou 
resultados dessas pesquisas poderiam ser aquele segundo questionamento que o IPEA fez: se vocês 
apropriados pelas empresas em projetos piloto, às fossem iniciar hoje a Gestão do Conhecimento, como 
vezes a serem divulgados, inclusive, para as demais vocês iniciariam? E aí numa reflexão interna, nós do 
empresas. A SBGC tem alguma ação nesse sentido? Serpro pensamos no que você apontou em sua 

apresentação - a questão da estratégia da empresa e a 
SBGC: Iniciamos esse processo no ano passado. A missão. Agora, você relatando o caso da Natura, nós 
primeira parceria fechada foi com o IPEA, mas estamos identificamos a questão cultural da organização. Pensar 
fazendo com universidades como a de Santa Catarina. na estratégia da missão da organização e na cultura 
Não é um processo simples. Estive em Santa Catarina dessa organização é importante na hora de identificar 
justamente porque a gente sabe que o estado tem uma como iniciar. Eu queria que você desenvolvesse um 
faculdade específica voltada à Gestão do Conhecimento pouco essa questão da cultura organizacional. 
e Informação. Agora, a maior proximidade que temos com 
as universidades é em relação aos consultores ad hoc SBGC: É um processo a passos lentos, mas temos que 
que temos na avaliação dos trabalhos científicos que são fazer com que as pessoas entendam que a mudança 
apresentados no KM Brasil. Nesse sentido, mantemos comportamental é extremamente importante. Porque 
um contato bastante estreito com alguns professores- a tendência das pessoas é fazer a sua parte e passar 
doutores da academia. Já procuramos a UnB, que para frente; considerar que o trabalho, de sua parte, 
também possui uma área de Gestão do Conhecimento, a está concluído. Não percebem que tipo de 
Universidade de Santa Catarina, a Católica de Brasília, a consequência o seu trabalho e sua atividade trazem. 
PUC-SP e a Escola de Negócios - SP. Mantemos parceria Penso que é preciso mostrar às pessoas a importância 
estreita também com a ESPM. É um processo lento, mas do papel delas dentro do contexto maior. A partir do 
importante para o trabalho. momento em que se sintam valorizadas dentro da 

organização, a tendência é que elas respondam. 
Dataprev: Alguns autores dizem que Gestão do Aquelas que não estiverem a fim, não vão fazer nunca. 
Conhecimento não é modismo, não é uma prática Não adianta. É importante destacar a contribuição do 
empresarial pensando no individual, mas no coletivo. E trabalho de cada um para o objetivo final da empresa. 
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Dataprev: Sobre os eventos realizados pela SBGC, que 
tipo de resultado a instituição tem apresentado aos 
seus associados, principalmente no que se refere à 
pessoa jurídica? 

SBGC: No KM Brasil levantamos qual o interesse das 
pessoas para o próximo evento. Com esse tipo de 
pesquisa da demanda, estamos indo ao encontro dos 
anseios do público e da comunidade. Precisamos 
entender que temos não-associados também e 
devemos despertar o interesse de todo mundo. Outra 
coisa que temos feito é conversar mais com os nossos 
associados. É um processo que estamos iniciando 
agora. Pretendemos, cada vez mais, ficar junto às 
pessoas e fazer com que elas nos ajudem a crescer. 
Apenas esse compartilhamento, essa somatória de 
conhecimentos é que vai fazer com que o tema 
também evolua. Cada um tem uma experiência 
diferenciada e a experiência de todos vai tornar a área 
mais importante. 

DEBATEContexto da Gestão do Conhecimento na área pública
Sônia Wada

Fórum de TIC Dataprev 11Gestão do Conhecimento



Confesso que sempre estou modificando a minha apresentação. É um cuidado que 
tenho de tempos em tempos. E nessa deriva de pesquisa e busca, acabo 
encontrando algumas tecnologias, alguns conhecimentos e acabo cunhando 
alguns termos que depois, quando eu mesmo os escuto, penso se isso faz sentido 
para alguma outra pessoa, além de mim mesmo. E essa minha fala não é uma fala 
gratuita, ela tem a ver com a própria visão de conhecimento que eu opero.

Ou seja, o conhecimento, enquanto alguma coisa que viva no espaço de relações 
humanas. Na minha visão, não consigo conceber o conhecimento dissociado das 
pessoas. A nossa trajetória de pesquisa e de trabalho tem a ver fundamentalmente 
com relações humanas. Mesmo tendo uma vivência em tecnologia bastante 
extensa, num determinado momento da minha vida eu consegui sentir de modo 
muito claro que a tecnologia não iria responder tudo. 

O fato de a tecnologia não ter a resposta para tudo parece uma coisa óbvia. Mas 
ter a oportunidade de mudar as minhas linhas de pesquisa e de ação, em função 
dessa constatação, levou-me a outro espaço de entendimento. E é a partir dele 
que eu converso com vocês. Se eu puder colocar aqui um elemento importante 
no centro da minha fala, eu ouso colocar a espontaneidade.

Como nós podemos usar a espontaneidade das pessoas nos processos de 
produção de conhecimento? Como a espontaneidade das pessoas que integram o 
sistema humano pode promover mudanças culturais? E essa questão é 
aparentemente paradoxal. Como nós podemos controlar o incontrolável? Se a 
espontaneidade é uma alguma coisa que surge, como surge? Quem é que poderá 
fazer alguma coisa ocorrer?

Sendo assim, o trabalho que desenvolvo está baseado na criação de contexto. Ou 
seja, a partir do entendimento do que ocorre num determinado sistema humano, 
empresa ou organização. Conversando com as pessoas que participam desse 
sistema humano, propomos um contexto de relações diferente daquele existente, 
às vezes denominado como hierarquia ou organograma.

O que é esse contexto de relações? Como todos aqui sabem bem, é a fragmentação 
das possibilidades de interação entre as pessoas dentro dos sistemas. O modelo 
que departamentaliza, que organiza uma estrutura, ele fundamentalmente impede 
ou bloqueia possibilidades de relação. Então, alguém de uma determinada área, 
para conversar com uma pessoa de outra área, precisa necessariamente de um 
contexto de relevância para poder fazer esse contato. Por que a pessoa dessa área 
está conversando com a pessoa daquela área? Por que vocês estão fazendo esta 
reunião? Por que você acessou o encarregado e não conversou com o diretor? Por 
que o diretor de uma área conversou ou não conversou com o diretor da outra área?
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Design de tecnologia na dimensão humana: como 
produzir TI que efetivamente transforme a vida

Luiz Algarra
Consultor em inovação sistêmica na Papagallis.

1

¹ Consultor em inovação sistêmica, com abordagem em metadesign, cibernética conversacional e 
aprendizagem informal. Metadesigner, ciberneticista, biólogo-cultural, comunicador, palestrante e 
facilitador de diálogos. Fundador da Papagallis, um grupo de consultores associados que se dedica a criar 
oportunidades recorrentes para que as pessoas nas empresas e organizações se acoplem a partir do que 
se propõem a fazer de melhor, seja viver, produzir ou aprender.



Todas as interações humanas passam a ter propósito, importância e relevância. E 
essas relevâncias são determinadas pelo desenho dos processos que mantêm 
aquela organização funcionando. E aí, o que temos é uma redução do fluxo de 
interação entre as pessoas que promove a perda do conhecimento e a redução das 
possibilidades de transformação do próprio sistema. Além de tudo, isso também 
promove certo tipo de sofrimento pessoal às pessoas que vivem acopladas em tais 
modelos, porque a natureza humana foi modelada, no decorrer de milhares de ano, 
para viver em estruturas onde há espaço de convivência pleno e intenso.

Não falo isso a partir de um discurso ético ou humanista. É biológico. Os seres 
humanos são modelados num fluxo de troca de interação dentro da convivência há 
milhões de anos. E de repente, nós não podemos realizar determinada troca e 
achamos que isso faz parte do processo em que estamos inseridos. Só que nós 
passamos às vezes dez horas por dia acoplados nesse tipo de sistema. E, além da 
perda do resultado geral do sistema, também temos, em algum nível, um estado de 
sofrimento que pode ser compensado por vários recursos.

Eu não acredito em objetividade. Acredito em intersubjetividade. Penso que 
podemos encontrar fluxos de coordenação entre nós e coordenar a nossa 
subjetividade. Mas, o que acontece com você, dentro de você, neste momento, eu 
não faço a menor ideia. Não imagino o que as minhas palavras, o meu toque, o meu 
gesto, a minha postura está disparando em você neste momento.

A gente até consegue interpretar os sinais. Mas não conseguimos acessar o sistema 
do outro. Eu não consigo perceber o que cada um de vocês busca aqui. Vocês 
também não sabem o que estou buscando trazer com a minha fala. Mas, se 
começarmos a interagir e conversar, conseguiremos coordenar as nossas 
subjetividades e até ir para a ação juntos. Continuaremos não sabendo o que está 
acontecendo dentro de cada um. Mas conseguiremos agir juntos.

É possível criar espaços de transição entre os modelos hierárquicos das 
organizações para que as pessoas caminhem em direção ao novo contexto 
relacional, que permite a troca do conhecimento e a construção da inteligência 
coletiva. Com a atual estrutura e desenho que temos, na grande parte das 
empresas, não. Às vezes é um bom trabalho de assessoria de imprensa, eu não sei, 
mas dizem que o Google é livre. Tem essa história de empresa da área do 
conhecimento, da inovação. É tudo diferente.

Mas, de modo geral, nenhuma das estruturas que tive a oportunidade de conhecer 
permite o intercâmbio e a troca. Vamos desligar essa chave e começar a trocar. 
Vamos implantar uma rede social, um portal corporativo e começar a trocar 
informação. Não ocorre. Porque aquela estrutura está numa coerência e as pessoas 
estão acopladas à coerência daquela estrutura. E se desmontar o que temos, não 
conseguiremos ter outra coisa. E aí a gente entra nesse drama da mudança cultural 
e começa a rotular as pessoas. 

Então, estou querendo dizer que, em respeito às pessoas que desejam mudanças, 
que desejam manter as coisas como estão, em respeito a todo esse grupo humano 
que há dentro das organizações que a gente conhece, o único caminho que 
encontrei para começar a trabalhar foi a criação de protótipos e de pilotos. Criar 
bolhas de experiência dentro das organizações, oportunidades para que as 
pessoas possam, por um período com início e fim, experimentar verdadeiras zonas 
temporárias de autonomia, que é o que um projeto piloto pode promover.
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Às vezes a gente pode pensar assim: existe uma empresa que tem um know-how, 
um produto, uma técnica ou uma ferramenta; vamos trazer esse know-how aqui 
para dentro e vamos ver se funciona internamente. Isso não é um piloto. Isso é um 
processo de validação de uma metodologia, de uma técnica ou de um ferramental. 
O que chamo de projeto piloto ou de protótipo é algo que suspenda as relações 
hierárquicas entre as pessoas, que permita a elas gerar um grupo inter: intertudo.

Pessoas de várias áreas podem se encontrar e trabalhar na produção de um 
projeto, de um protótipo. Porque nós produziríamos um protótipo como esse? 
Porque depois pretendemos pegar esse protótipo, validar e colocar para rodar; e 
vamos transformar a empresa inteira. Não façam isso. Eu sugiro que os 
protótipos sejam produzidos com a empresa da maneira como ela é. As pessoas 
que estão em cargos de decisão, que as pessoas acompanhem e olhem esse 
protótipo. E conversem com as pessoas que viveram e interagiram com esse 
protótipo, para ver que efeito decisório isso vai causar.

Basicamente é a única coisa em que acredito como possibilidade de integração. 
Uma intervenção que inclui a inteligência humana, permitindo a criação de um 
contexto validado pela empresa. Se as pessoas não tiverem essa validação, não 
conseguirão se comportar de forma espontânea e livre.

Aproveito a oportunidade para retomar o tema do nosso encontro. E falar 
efetivamente do assunto que me trouxe até aqui: o designer e tecnologia na 
dimensão humana, na dimensão da TI. E penso que é interessante o que aconteceu 
na área. Ela ganhou uma relevância e uma importância estratégica dentro das 
empresas, hoje, até maior do que a própria área financeira. As pessoas de TI têm 
uma tal responsabilidade e um papel dentro das organizações, que acho que as 
colocam numa situação de blindagem extrema. Trata-se de um grupo de pessoas 
que falam um idioma próprio e se pauta a partir de uma lógica própria, em relação 
aos desenhos dos processos. Quando eu digo própria, não digo secreta. Qualquer 
pessoa pode ir lá e estudar aquilo e entender. Está disponível. Então, quando 
incluímos pessoas da área de TI em processos transversais, percebemos dois 
efeitos. Primeiro, que o ser humano da área de TI passa a ter uma experiência que 
não havia sido prevista na vida dele. Que é uma experiência de relacionamento 
entre as diversas áreas numa dimensão pessoal. Esse é o ponto.

Nem na faculdade de Processamento de Dados nem na de Engenharia, em nenhum 
momento ele foi preparado para isso. Não havia matérias na grade curricular para 
prepará-lo para essa situação; agora que estão surgindo. Principalmente nos cursos 
que estão sendo redesenhados e repensados desde o início. Então, o profissional 
não sabia o efeito que aquilo causava nele mesmo. No início foi um espanto. 
Começa a se relacionar com um grupo transversal e a notar que, para fazer o 
designer do usuário, de repente, alguém está pedindo a opinião dele numa outra 
dimensão que não é a dimensão técnica. E ele começa a se expressar numa 
dimensão que não é técnica. E isso o coloca numa situação nova: começa a 
trabalhar com as premissas dele, para se adaptar a esse grupo piloto. 

Esse tipo de experiência faz com que ele volte para o espaço de TI, olhe ao redor e 
comece a ver tudo de maneira diferente. Vou dar um exemplo: eu cresci em São 
Paulo, no bairro da Liberdade, e metade da minha classe era formada por 
japoneses. Com sete anos, eu fui passar uma tarde na casa do meu amigo. Henrique 
é nome que japonês de primeira geração gosta de dar ao filho, porque é um nome 
fácil de falar “Erique”. Aí passei a tarde lá brincando.
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Na casa dele era tudo diferente. Primeiro achei engraçado, porque o autorama 
passava entre a mesa e as cadeiras. Chegou a hora de almoçar, e como ele havia 
montado o autorama debaixo da mesa, todo mundo foi almoçar em outro lugar. Um 
sentou no sofá, outro noutro lugar. A única que sentou à cabeceira da mesa foi a 
vovó, a velhinha. E ele andando com o autorama. Eu pensava que na minha casa, na 
hora do almoço, parava tudo. Tinha um monte de coisas diferentes na casa do 
Henrique. Quando eu voltei e olhei para a minha casa, ela estava diferente, porque 
eu comecei a olhar a minha casa e comparar com a outra situação que eu vivi. E 
comecei a me perguntar por quê.

Quando eu abordo a humanização do processo de TI, ou a dimensão humana da TI, 
só posso falar o seguinte: como criar um pouco de permeabilidade na membrana de 
isolamento que está estabelecida ao redor das pessoas que trabalham com 
tecnologia da informação? Considerando o fato de essas pessoas estarem 
acopladas em dispositivos ou estarem realizando interações com espaços não 
humanos, durante horas do dia; e o fato de os processos de construção, para ganhar 
eficiência, estarem cada vez mais fragmentados e organizados. A não ser em 
algumas linhas novas de desenvolvimento, de um modo geral é tudo muito 
estruturado. Como é que a gente traz o capital intelectual dessas pessoas, para que 
possam participar do designer e do processo como um todo. E quando eu digo o 
designer do processo como um todo é o seguinte: qual o serviço que a nossa 
empresa presta? Qual a situação de uso para o usuário final? Qual o impacto que a 
nossa tecnologia traz na vida do nosso usuário final, lá na ponta? Quem está 
desenvolvendo sente isso em seu corpo, ele vive isso? Não. Não vive. Por quê? 
Porque ele está em determinada área não está incluindo a experiência final da 
ponta no designer do que ele está fazendo. Mas ele não precisa, porque só faz os 
comentários dos códigos. Independente de ele estar trabalhando de modo 
departamentalizado ou não, ele não tem esse entendimento? Não tem. Então o 
designer geral desse serviço ou de produto que a empresa está entregando não 
conta com a contribuição do capital intelectual dele. Só conta naquela dimensão e 
temos um desperdício enorme. De algum modo, ele sente esse desperdício, que 
está dando uma contribuição extremamente parcial. Vamos convidar essas 
pessoas a experimentar processos transversais, ter contato com a ponta. Eu não 
estou dizendo que essa é uma fórmula. Não estou dizendo que essa é a ferramenta. 
Você tem que tirar o profissional da programação e levá-lo ao posto para ele ver o 
que ocorre com as pessoas.

O fato, contudo, é que a melhor solução tem que ser desenhada pelo próprio 
profissional e pela própria empresa. Pela própria comunidade. Como é que a gente 
pode se relacionar com a pessoa lá da ponta? Isso tem que ser respondido pelo 
próprio grupo; não pode o engenheiro te responder, senão vira especialista. Mas eu 
tenho certeza de que se não houver esse fluxo de interação entre todo mundo que 
está participando na cadeia produtiva, não se tem um estado de arte e excelência.

E as pessoas mais resistentes são as da TI. É bem complicado, por um contexto 
histórico, pela própria formação delas e pela maneira como o trabalho está 
sendo implantado hoje. São verdadeiras fábricas. Está entrando no mercado de 
trabalho o pessoal da geração Y. Eu não vou nem entrar muito nesse rótulo, 
porque eu o questiono. Essa coisa de geração Y, X tem mais a ver com abismo 
entre uma geração e outra do que com o fato de uma geração ser de uma 
maneira ou de outra. Tem mais a ver com a distância que temos entre as 
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gerações. E como tem uma distância, um não entende o outro, a gente vai e dá 
um nome para o outro. Ele é tal coisa. O outro dá um nome para a gente. Eu sou Y 
e você é X. Acho muito relativo. 

Mas que muita gente está entrando na área de TI com outro tipo de conduta, outro 
tipo de postura. São pessoas com mais autonomia, com capacidade de construir 
suas próprias soluções. Com certo não acoplamento ao plano de carreira e ao 
projeto geral da empresa. Ele entra e, se está bacana e tem espaço, desenvolve e se 
sente bem. Senão, ele muda e até ganha mais por isso. Tem outro perfil. Pessoas 
que não foram formadas exclusivamente dentro das escolas, são “auto-
aprendentes”. Ainda há conflito com esse tipo de pessoa, que é completamente 
livre e quer trânsito em qualquer nível. É capaz de levantar da cadeira lá na ponta 
para ver o que está acontecendo e redesenhar alguma coisa. Mas o desenho desse 
processo dentro da empresa não prevê um trajeto para que esse profissional 
chegue lá na ponta e se relacione com outras pessoas.E o mantém isolado como 
todo mundo que está programando e está isolado também.

Então há dois níveis de desconforto, hoje, na área de TI: os veteranos, as pessoas 
que já estão estabelecidas, que estão extremamente presas às suas baias; e as 
pessoas que estão sentadas às baias só por um tempo, com perspectivas de sair a 
qualquer momento para outra fábrica de software, outra cidade, estado ou país.



DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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Dataprev: É legal ver que entramos na mesma época na canal que é computador, para conversar com outro cara 
internet, passamos pelos mesmos problemas juntos, lá que também está isolado dos pais em outro lugar. E aí 
atrás, pelos modems de 2400 e por aí vai. No entanto, acho tem uma rede de jovens isolados que conversam entre si 
que a questão da geração Y está muito agregada às numa linguagem própria e que aprenderam a trabalhar e 
mudanças sociais, trazidas pela própria internet. Você tem a produzir dentro dessa linguagem e dentro dessa 
até uma mudança de perfil, não da geração “Y”, mas de dinâmica relacional, diferente da nossa. 
uma intermediária na qual a gente acaba se enquadrando 

Só que estamos contratando esses meninos para com essa questão da colaboratividade em rede antes 
trabalhar com a gente; em algumas empresas, em cargos mesmo de a rede social ter sido criada. Nessa perspectiva, 
de liderança. E não estamos sabendo como lidar com acaba tendo justamente todos esses tipos de interações, 
isso. Fica todo mundo perguntando como se lida com antes mesmo da geração Y. Para os nossos filhos, isso é 
essa geração. A questão não é lidar com a geração, mas feijão com arroz. Mas tem uma etapa intermediária, que é 
é a lidar com o nosso espaço de isolamento, entre a onde eu acho que começou a nascer essa questão de 
nossa própria geração que parece não tão crônico, trazer as relações, que foram feitas na dinâmica, do 
porque nós ainda crescemos convivendo. Todo mundo ciberespaço desde as comunidades virtuais em modo texto, 
aqui estudou em um colégio, conviveu, tem sua turma de nos telnets da vida. A busca da riqueza de comunicação e 
amigos. Ainda temos aquela dimensão humana de emoção está muito atrelada a essas mudanças.
convivência. Mas nós, colocados dentro das empresas, 

Dataprev: O que a gente percebe é que a maioria das estamos isolados e isolados dessa geração que está 
empresas ainda está perturbada com relação a essa protagonizando agora. Então não dá para explicar o 
mudança pelo fato de ser uma abertura total que a problema pela geração Y . É no espaço de relação entre a 
empresa não sabe como administrar. Nas Unidades nossa geração e esses meninos que está a questão. E 
Regionais (UR), que têm Unidade de Desenvolvimento Temos que resgatar isso, trazendo esses meninos para 
(UD), eles têm um movimento entre eles, que passam perto. Porque se não pudermos ter aqui uma condição 
muito tempo fazendo um trabalho na máquina. O tempo tribal básica, que é reunir os anciões, os adultos, os 
é uma complexidade muito grande e de repente saem da jovens e os curumins para operarmos todos juntos, ficará 
sala e vão resolver um problema no corredor e passam complicado.
10,15 minutos conversando e retornam ao trabalho. É 

Nós nos modelamos como seres humanos, durante um movimento que não acontece na unidade tradicional 
milhões de anos a partir desse espaço de relação. E não que absorve as unidades de desenvolvimento.
sabemos fazer de outro jeito. A gente adoece. O nosso 

Papagallis: Só que não adianta eles conversarem só sistema nervoso, adaptado em estruturas rígidas, briga 
entre eles. Escrevi um artigo sobre geração Y e a minha com o sistema imunológico. Começa a cair cabelo, a 
abordagem era exatamente essa. Acredito que nós, da aparecer problemas na pele, caroço. Isso é você se 
nossa faixa de idade, vivemos um isolamento dos nossos forçando a uma coisa que não funciona. Então temos que 
filhos como nenhuma outra geração viveu. Somos a encontrar uma maneira de a gente se incluir. Mas para 
primeira geração que efetivamente se isolou não ficar um discurso muito idealista, que a gente possa 
formalmente dos filhos. Eu me refiro ao Brasil (fora do encontrar bolhas para viver essa inclusão. Projetos, 
país, isso já aconteceu em outro momento), à população protótipos, situações para a gente experimentar isso aos 
urbana das grandes cidades brasileiras e às pessoas que poucos e ver seus  efeitos.
se dedicaram a trabalhar 10, 12 horas por dia, para 

A sugestão é reformular a área de TI para humanizá-la.tentar, no contexto econômico que nós vivíamos, subir a 
pirâmide e se estabelecer dentro de uma classe média. 
Há pouco tempo, ser da classe média era uma condição 
de vencedor. Agora isso mudou, mas antes, se manter na 
classe média era uma dificuldade. E aí a gente se 
desconectou dos filhos; os meninos passaram a não se 
relacionar conosco, porque estávamos muito ocupados. 
Não tínhamos tempo de estar com os meninos de um 
modo geral. E eles se conectaram nesse canal que é o 
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Toda abordagem feita pelo Instituto Intranet Portal é 
no sentido de disseminar o que é a intranet. 
Pensamos não somente no que ela é, mas também 
no que pode vir a ser. Os projetos em que 
trabalhamos sempre têm uma dimensão de 
mudança, tentando justamente promover atitudes, 
comprometimentos e adoção da plataforma que está 
sendo gerada, a partir de um processo não só de 
compreensão, mas de vivência também. Por essa 
razão, há sempre aspectos que são absolutamente 
não tecnológicos. E que estão entre os um grandes 
fatores críticos de sucesso: enxergar a intranet, para 
começar a história, como algo que, sobretudo, é 
intensivo a pessoas e existe para fomentar a 
colaboração e superar barreiras de tempo e espaço, 
a partir da própria plataforma tecnológica. 

O Instituto tem dois anos. É primo-irmão da Sociedade Brasileira de Gestão do 
Conhecimento (SBGC). E tem como proposta promover a articulação dos atores, 
vislumbrando o avanço do segmento, a partir de propostas focadas, como, por 
exemplo, premiações de casos de sucesso que comprovam as teorias discutidas 
na academia. Nesse sentido, o Instituto se coloca como um player no mercado. 
Sua ideia é fomentar e profissionalizar, instigando a competição saudável. 

Porque, além de você ter uma flexibilidade muito grande nesse tipo de plataforma, 
no mundo web aplicado ao cenário do trabalho, há também uma incompreensão 
muito forte causada pela velocidade com que a coisa vem avançando. Muita 
gente fica arraigada num conceito - como é o caso da intranet - daquela primeira 
geração de intranet (estática).

As experiências das empresas são muito distintas. 
Muitas denominam como intranet um espetáculo de 
ambiente colaborativo. E outras dão a mesma 
def inição para um por tal colaborativo do 
conhecimento especial. São conceitos que, 
infelizmente, não estão ajudando em nada. Só têm 
atrapalhado a avançar numa visão mais coesa para 
justamente identificar esses fatores críticos e tentar 
promover ambientes que realmente funcionem.

As primeiras intranets podem ser vistas em uma linha 
de tempo ou linha (ou escala) de maturidade. As 
primeiras eram muito estáticas, repositórias. Alguém 
pensou que aquilo que estava em seu HD podia estar 

Ricardo Saldanha Freitas 

Presidente do Instituto Intranet Portal

Portal corporativo na empresa pública

¹Pioneiro do segmento de intranets e portais corporativos no país, em que atua desde 1999. Fundador do 
Prêmio Intranet Portal e do Instituto Intranet Portal, que preside atualmente. Ex-Coordenador de Tecnologia da 
SBGC, atua também como instrutor, já tendo realizado ações in company para organizações como Banco do 
Brasil, Banco Real, Fiocruz e Petrobras. Como palestrante, já esteve presente em eventos como KM Brasil, 
Infoimagem, Conferências IBC, World Web Expo Forum e outros. Como consultor, liderou projetos para 
empresas como Oi, Cemig, CNC, Magazine Luiza, Toyota, Light, Sistema CCR e ONS, dentre outras.
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em uma página web e, então,ser compartilhado. O RH 
disponibilizava para download o formulário que tinha 
de ser pego no setor. Isso já foi um avanço. A partir daí, 
começou a percepção do seu caráter bidimensional 
(vai e volta). E os serviços começaram a ganhar corpo 
dentro das intranets a fim de otimizar processos de 
trabalho.

Logo em seguida, surge o conceito do portal 
corporativo e o grande divisor de águas é enxergar 
que essa estrutura em rede, bidirecional - que tem 
como característica a agilidade e a flexibilidade 
poderia ser uma estrutura importantíssima para as 
empresas no novo contexto de negócio. Uma vez  que 
está tudo ligado, a competição global e a busca da 
inovação, a ferramenta passa a ter uma pegada muito mais estratégica. Estamos 
falando de resolver alguns problemas e de agregar algum valor, mas em 
atividades acessórias, transversais, principalmente no que se refere a RH, 
administrativo e comunicação. É um canal para os seus colaboradores e vice-
versa. Mas que ainda não está tocando nas questões fundamentais.

Agora estamos vivenciando uma era dinâmica com o advento da web 2.0. Tudo se 
torna extremamente e radicalmente dinâmico, aproximando-se cada vez mais do 
coração do negócio. Fazer realmente um ambiente que agregue valor e tenha uma 
orientação, um alinhamento estratégico para aquilo que a empresa busca realizar 
no mercado.

Esse ambiente é o que temos hoje. E é importante destacar o fato porque há muita 
dúvida ainda sobre para que serve o portal na medida em que ele é algo flexível ao 
extremo. O que acarreta dúvidas como: acesso o meu e-Learning pela intranet? 
Então e-Learning é intranet? Sim ou não? O sistema integrado passa a ser 
intranet, eu trato disso como intranet ou não?

A gestão de conteúdo é um grande problema das 
empresas. Temos um microcosmo da internet dentro 
de casa. Ao contrário do que se pensava, muita 
informação para todo mundo gera prostração e falta 
de produtividade. Um dos objetivos de uma intranet 
avançada é o de permitir que o conteúdo apareça de 
maneira mais relevante para os usuários. A 
informação é que procura você. E não você que 
procura a informação. 

Outro grande desafio é o desenho real de uma 
arquitetura de sistemas de um grande banco. Cada 
caixinha é um sistema. Cada linha é uma relação 
entre esses sistemas de consumir ou trocar um dado. 

O fato é que se faz necessário um entendimento 
mútuo. O profissional de TI precisa tentar entender um pouco mais de negócio e o 
gestor do negócio tentar entender as limitações de TI. É preciso fazer esse esforço 
para que se tenha uma congruência.

A ideia é que portais avançados promovam a integração de sistemas, organizem e 
direcionem conteúdos e promovam ou fomentem a colaboração. O Instituto 
debruçou-se em decupar um pouco mais isso: memória corporativa, informação e 
comunicação interna. 
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Gestão do Conhecimento tem a ver diretamente com acessar o conhecimento que 
já foi produzido e que foi, de alguma maneira, estruturado, esquematizado e 
registrado. E, aqui, produzir novo conhecimento a partir dessas interações. Um 
ambiente rico, como a web 2.0, faz muito mais do que permitir o acesso. Ele mostra 
coisas que a gente não enxergaria se o ambiente não existisse. Essa é a grande 
sacada. Quando eu digo que “a informação procura você na intranet 2.0” significa 
que, com a sua vivência, você vai construindo os tais contextos de atuação dentro 
do ambiente; e o ambiente vai aprendendo e te oferecendo itens relacionados que 
têm muito mais relevância para aquilo que você faz. Com isso, promove a 
descoberta de elementos que não o seriam encontrados se ele não existisse.

São vários os exemplos que podem ser encontrados na internet. Um deles é o e- 
commerce. Por ele, é possível que a empresa identifique potenciais de compra 
pelo usuário e, por lado, que o usuário até desista de alguma compra por conta de 
avaliações ruins de outras pessoas sobre o produto. O Gênius é outro exemplo 
com o mesmo objetivo. Ao clicar, o usuário recebe a informação de que, por 
exemplo, já utiliza tal software e sugere outro. Ou seja, ele categorizou, garimpou e 
se antecipou. Trata-se de um ambiente proativo. Provavelmente, sem ele, o 
usuário não encontraria tal produto.

Isso tudo pode parecer acessório, mas a grande diferença no mundo do trabalho é 
fazer com que essas coisas estejam ligadas aos processos de negócios e à 
estratégia. Entender em que momento do processo uma integração de sistemas, 
o acesso ao conteúdo ou à colaboração fazem a diferença, enriquecem o 
processo,e o tornam mais inteligente, rico e até otimizado - embora a otimização 
não seja o grande foco das intranets e sim de sistemas com visão de controle.

Na web 1.0, o trabalho consistia em colocar texto no ar, as pessoas consumiam e 
ponto final. Agora já não existe espaço para essa limitação. É preciso que o formato 
seja multimídia, com direito a tags, que facilitam o consumo futuro. A hora de 
consumir também mudou. Primeiro porque posso consumir o que quiser. O RSS é o 
ícone disso, ao possibilitar que eu assine o que quero ver. Não é a intranet que me diz o 
que eu vou ver. Eu assino um determinado tema ou conteúdo - assim como ocorria 
com o jornal - e os meus amigos me ajudam a determinar o que eu vou ver. Se eu estou 
dentro de uma comunidade e ela também tem uma classificação, o fato de estar lá 
dentro já vai determinar o tipo de conteúdo adequado. Conhecer as pessoas e seus 
perfis vai fazer com que elas me indiquem conteúdos afins com o que eu quero.

Muitos pensam que o processo de busca é isolado, mas, atualmente, ele passa pela 
recuperação e colaboração. Tudo estudado pela ciência da informação. Entretanto, 
vale destacar que a implantação de ambientes 
estruturados dessa forma requer uma nova postura, 
que passa pelo trabalho aberto. Não é possível saber o 
que o outro está fazendo se ele não diz. É isso que vai 
tornar a ferramenta assertiva, se antecipando, 
estabelecendo as relações automáticas e trazendo 
para o ambiente a massa de dados que existe, aquilo 
que é mais relevante.

Nesse sentido, entra em cena a questão da privacidade. 
Há pessoas que não querem divulgar foto ou data de 
aniversário. Partindo do pressuposto que pessoa não 
queira receber parabéns, imagine dizer em qual projeto 
atua, o que está executando ou o andamento do 
trabalho. No caso, não há resultado. Existe uma leitura 
meio antropofágica do que reserva o universo web, no 



Serpro: Percebi uma questão em sua apresentação Instituto Intranet Portal: Eu fui da Emplan Rio 
que difere de outras que a gente vê com relação a (Empresa Municipal de Informática do Rio). Hoje, 
informações de portal. Creio que isso decorra de já como consultor, vejo que, quando estamos dentro do 
ter trabalhado em órgão público. Para quem é de órgão público, tendemos a achar que a nossa 
órgão público, é possível perceber o seguinte realidade é muito diferente da empresa privada. Às 
diferencial: temos nas instituições, em geral, um vezes não é, porque na verdade o que está por trás é 
investimento muito grande para tecnologia de uma estrutura comum. Há coisas mais exacerbadas 
portais e tudo mais. A minha empresa, que é de TI, aqui ou ali, mas a questão da hierarquia, dos 
tem uma sede grandiosa, mas a questão da processos enquanto algo mandatário e, sobretudo, 
colaboração ainda não está estruturada. Não resta como sendo a única coisa que importa, como se o que 
dúvida de que a partir da interatividade na empresa, está fora da esteira de fabricação não fosse 
por meio dos portais, se consegue um avanço muito importante ou não agregasse valor também, 
maior, um ganho em escala muito maior, mas a acontece muito em empresa privada. A gente até fez a 
possibilidade de você trabalhar essa interação, diferenciação do Grand Prix, muito pelo aspecto do 
esses contatos pessoais nos disposit ivos poder de investimento. É muito comum que as 
tecnológicos, ainda não é bem resolvida. Então, empresas públicas trabalhem com uma equipe 
acho que quando você junta a questão da gestão do interna maior, porque podem contratar, podem ter 
c o n h e c i m e n t o ,  d a  i n o v a ç ã o  e  d e s s a s  corpo competente, mas é mais difícil contratar um 
possibilidades, tem um ganho na sua apresentação, terceiro, por exemplo, uma consultoria especializada.
com um aproveitamento na área pública muito 

Por exemplo, o caso da ENSP, no final de 2008. grande. Porque o segredo é como fazer essa junção 
Quando eles se apresentaram, fizeram questão de ter sucesso. Ainda mais que nas organizações a 
mostrar as fotos de todo mundo. Eram cinco ou seis gente convive for temente com essas duas 
slides de fotos, muita gente. É óbvio que nem todo gerações. Ficamos muito tempo sem contratar 
mundo tem dedicação full time, mas era uma equipe pessoas. No caso do Serpro a média de idade é de 
muito grande frente ao caso do Itaú, que chegou lá 45 anos. E nós temos pessoas até de 80 anos e 
com duas pessoas. É uma realidade diferente que outras muito jovens em cargo de chefias, como 
acaba impactando no próprio resultado, não na vocês citaram. Essa realidade é muito presente para 
qualidade, porque vejam que a ENSP nesse ano, a gente no organismo público. 
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ambiente trabalho e é preciso entendê-lo para criar condições como o vínculo de 
confiança. Caso contrário, novamente, corre-se o risco de termos a tecnologia à 
disposição, sem utilidade. 

Outra iniciativa do Instituto é o Prêmio, que está em sua quarta edição. No 
primeiro ano não havia distinção. Era um único Gran Prix. A partir do segundo ano, 
separamos em organização privada e não privada. As cinco vencedoras foram: a 
Escola Nacional de Saúde Pública, Eletrobras, ONS, Ferros e Documental. Entre 
os fatores de averiguados está a avaliação de criticidade para o negócio. Os 
jurados sempre levam em consideração os impactos internos e externos que 
podem ocorrer caso um botão seja desligado na tomada. 

A ideia de portais avançados é muito mais do que tecnologia. São organizações 
que aprendem, inteligência coletiva. A intenção é mostrar o quanto esse ambiente 
pode ser estratégico como um diferencial competitivo, capaz de promover a 
Gestão de Conhecimento e aprendizagem e, com isso, passar a ser fator de 
diferenciação. Além da possibilidade de tornar-se um processo mais inteligente e, 
assim, sucessivamente.

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados



venceu de casos como o do Itaú. Mas ainda assim, Papagallis: Eu pensei mais no smartphones. Porque 
eles mesmos se disseram surpresos, pelo fato de hoje em dia está todo mundo em reunião acessando 
serem vitoriosos como órgão público. Acreditava-se o smartphone o tempo todo. Até os gerentes.
que, por ter menos poder de fogo no investimento, 

Instituto Intranet Portal: Do ponto de vista estariam aquém das empresas privadas. Mas o que 
estrutural não está sendo trabalhado. É uma frente está por trás da utilização ou não e do medo da 
que ainda está sendo priorizada. Embora a gente colaboração é o entendimento de para que serve 
tenha esses quesitos desde 2008, é evidente que a isso. Acho impressionante gestores considerando a 
coisa vai caminhar por aí. O que é interessante no colaboração como perda de tempo. A colaboração é 
que se refere ao mobile é que ficamos caçoando do para o seu amigo fazer o seu trabalho. Ele pesquisou 
pessoal da segurança da informação com suas por você, achou uma coisa bacana e lhe mostra de 
inúmeras regras: não pode isso, não pode acessar bandeja. Tem gente que alega que segue pessoas no 
aquilo, e a pessoa está debaixo da mesa mandando twitter que só falam besteira. No meu caso, elas 
twitter do celular dele. É melhor parar com esse garimpam cada coisa que eu iria demorar 50 anos 
negócio de querer bloquear tudo, porque você para encontrar.
bloqueia e tem mais 20 portas do outro lado para a 

É preciso saber fazer uso da dinâmica da pessoa fazer. E o recomendado, nesse caso, é, 
ferramenta. Siga a pessoa que te agrega valor. Ela evidentemente, o processo de educação e de 
está pesquisando e você vai trocar com ela também. governança  na adoção de políticas. O mesmo 
Quem seguir o twitter do Instituto vai saber as ocorreu com o e-mail no passado. 
últimas intranets e portais do mundo todo. Porque a 
gente está garimpando o tempo todo. As pessoas 
têm essa dificuldade com o advento do Facebook e 
do Orkut, que têm aspecto mais social. Até acho ruim 
essa coisa da rede social corporativa. Não é social. A 
adaptação dessa visão para o mundo do trabalho é 
com foco na produtividade, prioritariamente. Não 
que você não possa ter outras formas de explorá-la. 
Isso ainda é muito difícil, inclusive na empresa 
privada. Não só na empresa pública. 

Papagallis: Como você está trabalhando com o 
mobile? Considero a plataforma muito interessante. 
Como você está lidando com migração das pessoas 
para os dispositivos móveis? Está gerando versões 
dessas plataformas? Como avalia esse cenário?

Instituto Intranet Portal: O que acontece é que o 
mundo corporativo é sempre mais conservador. 
Então, a gente está consumindo e vivenciando um 
boom relacionado à rede social há cerca de dois 
anos. Temos uma questão relacionada ao mobile 
que tem muito a pegada de uso corporativo, 
principalmente para quem está fora do escritório, 
por exemplo, equipe de vendas. Uma de nossas 
questões de conteúdo avalia o acesso a mobile e as 
notas são as piores possíveis. É uma coisa que está 
na mídia para começar a cair a ficha, para 
começarem a ver. Não existe nenhuma empresa que 
esteja extremamente focada nisso que eu conheça, 
com case de adaptação desse ambiente. O que 
existe, desde muito tempo, são aplicações 
específicas para mobile. Sistemas normalmente 
mais de controle ou input de dados que tem versão 
para mobile. Mas essa é uma nova realidade para os 
iPads da vida, em que o mundo corporativo ainda 
está apenas engatinhando.

DEBATEPortal corporativo na empresa pública
Ricardo Saldanha Freitas
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Do ponto de vista da observação, como pesquisadora, 
abordarei o projeto da Rede de Gestão do 
Conhecimento e Inovação do Estado de São Paulo. A 
agenda governamental é ocupada por problemas 
complexos e de difícil previsibilidade. E as soluções 
passam, inevitavelmente, pelo suporte tecnológico e 
por lições aprendidas, por meio da melhoria dos 
processos, já que problemas complexos são imunes a 
remédios velhos e exigem soluções inovadoras. Seria 
a mesma coisa que ir a novos lugares com mapas 
antigos. O governo de São Paulo acredita que as 
técnicas e procedimentos de Gestão do Conhecimento 
irão colaborar para vencer esses desafios e alcançar 
bons resultados na área da gestão pública.

No momento, o foco de atuação é trabalhar com princípios e qualificação. A 
organização atua em rede para garantir bons resultados e conta com a Gestão do 
Conhecimento para o desenvolvimento de técnicas e metodologias. Como a técnica 
trabalha com alta velocidade, integrada e adaptativa, a equipe contará com 
processos capazes de gerar inovação e ações efetivas e, como consequência, maior 
conhecimento. Para tanto, a capacitação e a formação do servidor figuram entre as 
principais iniciativas.

Muito se ouve dizer sobre altos investimentos em capacitação e treinamentos, mas 
é preciso compreender que a formação é o que importa, ela é a base sólida que o 
indivíduo tem e leva consigo para a vida toda. Por ter como uma de suas principais 
características a continuidade, o indivíduo não deixa de estar sempre em contato 
com novas oportunidades de aprendizado. Em São Paulo, eles estão conseguindo 
trabalhar de forma sistematizada.

O processo teve início em 2004, por meio de uma capacitação gerencial. Eram 30 
mil funcionários em nível gerencial. De acordo com informações do governo, há um 
ano 10 mil deles haviam sido capacitados. Restava ainda um número significativo. E 
foi adotado o que chamamos de hand office (mão na massa, em português). Com o 
método, as pessoas aprenderiam utilizando a própria tecnologia. As oficinas eram 
realizadas com os participantes na frente do computador, criando ferramentas 
como blog, por exemplo. O intuito era o sair de lá com um “produto” pronto. Em 
2008, criaram a Rede Paulista de Inovação, foi um marco.

A Gestão do Conhecimento e Inovação no governo do 
Estado de São Paulo

Lourdes Martins
Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC)

1

¹ Graduada em Engenharia Civil. Mestre em Engenharia das Mídias Digitais (2009) pela Universidade de 
Poitiers/França e em Tecnologia Educacional no CEFET/MG. É consultora e participou de projetos de 
implantação de iniciativas de Gestão do Conhecimento, implementação de Redes do Conhecimento e em 
projetos de educação presencial e a distância. Participou de projetos de portais (estratégia, arquitetura, 
governança e implantação), Gestão do Conhecimento (criação e fomento das redes sociais, comunidades 
de prática, páginas amarelas, memória organizacional e modelo de governança e estratégia) em várias 
empresas, como Vale S/A, Sistema, TerraForum e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
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Outro aspecto muito relevante foi a instituição do 
decreto de 21 de janeiro de 2009, que fornece as 
diretrizes e as políticas para a Gestão do Conhecimento 
no Estado de São Paulo. É um decreto pioneiro no Brasil 
em nível estadual e penso também que em federal, pois 
não há registro de outros estados com essa aplicação 
da Gestão do Conhecimento na gestão pública. A 
cultura de inovação começou mais precisamente em 
2006 por meio da realização de ciclo de palestras.

O governo tem investido fortemente no que se refere à 
capacitação, e a criação de um portal totalmente 
interativo é um dos exemplos. A ferramenta conta com 
muitos modelos, acompanhados por seus tutoriais, 
mas a capacitação vai além dessa experiência. Além 
do portal, são promovidos encontros presenciais. São oficinas para que o 
profissional possa, em equipe, produzir instrumentos como wiki, blog ou uma 
comunidade. Além de construi-los, são capacitados para aprender a usá-los de fato. 
A partir desses e outros trabalhos, a ideia é formar um grupo de pesquisa, 
responsável por experimentar essas novas tecnologias e também por utilizá-las de 
uma forma nova. A prática, normalmente, se dá por projetos pilotos e durante esse 
período são realizados debates e apresentações de boas práticas, a fim de 
disseminar esse conhecimento. É um momento de ajustes, discussões e até 
mesmo de se chegar a conclusão de que uma determinada prática não é boa. 

Em seguida entramos na seara da governança, item de muita relevância porque se 
trata do feedback para a sociedade. Neste aspecto estão a criação de indicadores, 
métricas e toda forma de avaliação que realmente comprove a eficiência do projeto. 
O discurso de que conhecimento é intangível, que não se apura, está ultrapassado. 
É possível sim e a sociedade espera o retorno. 

É preciso ter em mente que o valor do conhecimento 
vem da sua utilização e não do seu armazenamento, 
então o conhecimento aprisionado não gera inovação. 
O fato de possuir grandes bancos de dados não traz 
nenhum conhecimento para a instituição.

E, para isso, canais como o Youtube podem e devem ser 
explorados. Por exemplo, um vídeo postado nessa rede 
social apresenta o tutorial de construção de um blog, ou 
seja, um passo a passo. Normalmente, as explicações 
são bem simples e interessantes. O trabalho resultou na 
produção de pequenas vinhetas explicando cada tipo de 
técnica, entre elas a gestão de inovação. São pequenos 
vídeos, produzidos para quem não tem conhecimento 
sobre o tema,que funcionam como aperitivos porque as 
informações ali disseminadas direcionam para outros vídeos, blogs e demais links na 
internet. Estão disponíveis nos blogs da Rede Paulista de Inovação.

O universo a ser explorado é grande e rende um debate rico e caloroso. Nesse 
sentido, é possível perceber que as pessoas estão em níveis bem distintos de 
compreensão, algumas totalmente à parte sem saber sequer da existência de tais 

A Gestão do Conhecimento e Inovação no governo do Estado de São Paulo

Lourdes Martins
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ferramentas. Outras as conhecem, mas não vislumbram a possibilidade de utilizá-
las. Há um espaço de aprendizado muito grande para a jornada de educação virtual 
e o próprio ambiente virtual pode servir como facilitador. É possível realizar eventos 
a distância pela internet, com o Twitcam, do Twitter, que permite gravar o vídeo e 
enviar para indefinidos espectadores. O melhor, sem custo. 

O Twitter e o Facebook são recursos que podem ser muito assertivos, 
principalmente, para divulgação. O ning também é um excelente recurso quando se 
quer atrair pessoas. Até um ano atrás era gratuito. Pode-se ter uma comunidade 
com 150 pessoas ao custo de dez reais ao mês. Além do custo baixo, é muito 
simples de usar,intuitivo. Já realizei um evento, por meio dessa rede, que reuniu 
cerca de 350 pessoas, por 10 dias. Os participantes assistiam aos debates e as 
palestras, chamadas de vídeo-palestras. O processo se dava da mesma forma que 
no ambiente físico. O palestrante fazia sua fala; após o término, o fórum era aberto 
para discussão sobre o tema apresentado. Vale destacar que a participação não é 
tão grande, posso arriscar dizendo até mesmo que é bem pequena, ao se levar em 
consideração o universo potencial. Além disso, as pessoas têm muito medo de 
escrever, de errar, mas ainda assim a experiência mostra que os depoimentos 
podem ser interessantes e agregadores. Continuo acompanhando os vídeos, que 
são muito vistos, o que leva a acreditar que, por mais 
que o país sofra com a deficiência de banda larga, 
ainda há muita gente com o recurso até mesmo no 
trabalho, e com “sede” de desenvolvimento.

O igov São Paulo (www.igov.sp.net.) é talvez o espaço 
na internet com mais informação sobre gestão do 
conhecimento e de inovação no setor público. A 
quantidade de informação disponibilizada é 
surpreendente. Na verdade, é um espaço dedicado à 
d i v u l g a ç ã o  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  a o  
compartilhamento de textos e apresentações de 
vídeos. Para se ter ideia, o governo de São Paulo o 
utiliza para a transmissão de todos os eventos que 
realiza – muitas vezes, pela internet, sem custo 
nenhum.

Mensalmente, por exemplo, é realizado o Inova Day - 
um dos maiores eventos de inovação, que conta com o 
apoio da Sociedade Brasileira de Gestão do 
Conhecimento (SBGC). Toda a transmissão é feita pela 
internet e conta com outros canais de divulgação, 
como envio de torpedos (projeto SMS). O canal da Universidade de São Paulo (USP) 
dá suporte para transmissão das palestras e o Metrô as publica em seu blog.

Como toda a produção está no ambiente virtual, aqueles que perderam podem ter 
acesso a ela posteriormente, de forma gratuita. O governo de São Paulo utiliza todas 
as ferramentas, independente da gratuidade ou não. Mas há uma tendência para 
aplicação das que são gratuitas, com o propósito de não gerar custos. Em minha 
opinião, São Paulo está bem avançado nesse aspecto, até mesmo à frente do 
governo federal, simplesmente pelo fato de estar ousando. O decreto de 21 de 
janeiro de 2009 realmente foi decisivo para sua sistematização.



Papagallis - Há uma barreira natural quando se trata de 
implantação de projetos que utilizam a internet relacionada 
à questão de segurança da informação. Quando não há 
um equacionamento dessas políticas, o projeto é 
inviabilizado. Como você percebe esta problemática?

SBGC - Informação hoje está à disposição de todos, em 
qualquer lugar. E mesmo sendo necessários, há alguns 
aspectos que não fazem sentido. Participei de projeto 
experimental de capacitação de gestão municipal, em 
Brasília. Os aspectos relativos à segurança precisavam 
ser contemplados, mas há uma linha tênue, a partir da 
qual não se justifica a preocupação exagerada com a 
segurança. Ao se tratar, por exemplo, de gestão 
municipal, ninguém vai falar nada que não seja de 
interesse de todo mundo.

Nosso objetivo era que todo mundo pudesse ter 
acesso, por isso acredito que o governo de São Paulo 
realmente não tenha qualquer preconceito em relação 
à segurança. Problemas surgem. Por exemplo, a 
Polícia Militar tem um blog onde uma pessoa inseriu 
uma informação equivocada, a solução não é tirar a 
ferramenta do ar, mas capacitar. E é o que fazem neste 
momento, são treinados. Por exemplo, se uma pessoa 
posta uma imagem em que estava com um quepe que 
não era da sua patente, precisa ser orientada. É 
preciso ensinar que a rede é pública, que faz parte das 
atribuições do seu trabalho e que se deve aprender a 
lidar com esse novo ambiente. Nesse caso, entender 
que é como se estivesse indo ao trabalho com o 
uniforme errado. Por isso, acredito que muito passa 
pela educação, orientação, formação e capacitação 
desses usuários e isso o governo de São Paulo tem 
feito com maestria e tendo como retorno bons 
resultados. Agora, a responsabilidade dos posts é dos 
gestores dos projetos.
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A implantação da Gestão do Conhecimento no Serpro ocorreu em 2000. Foram dez 
anos de trabalho. Inicialmente, a preocupação estava muito mais concentrada nas 
ferramentas de armazenamento, se falava no portal único, em como colocar no 
mesmo espaço todo o conhecimento da empresa. A solução buscada era “saber o 
que o Serpro sabe”, ou seja, explicitar o conhecimento tácito de seus empregados e 
tudo aquilo que veio da literatura da época. O processo contou até mesmo com a 
publicação de um livro intitulado “Gestão do Conhecimento, uma experiência de 
sucesso”, que traz um pouco da experiência da instituição na fase de implantação 
do processo. O Serpro participou também de um estudo realizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) intitulado “Práticas de Gestão do 
Conhecimento na Administração Pública”. 

A empresa implantou o Projeto “Índice de Perda de Capital Humano (IPCH)” em 
2005 e na sua 2º versão, em 2008, já contava com melhorias porque, além da 
medição, foram identificados os processos prioritários da empresa e as pessoas 
chaves. À época, todo mundo queria ser uma “pessoa chave”. Buscávamos explicar 
que era preciso diminuir o índice, que se tratava de um índice que quanto mais 
próximo ao zero melhor, porque o conhecimento não pode estar concentrado em 
uma única pessoa, ele tem que ser compartilhado. Isso tudo foi um grande 
aprendizado. Já na terceira edição do projeto, utilizamos o resultado no Programa 
de Ações de Preparação de Aposentadoria (APA). Neste caso, implementamos um 
módulo chamado “Módulo Sucessão”, onde a pessoa elegível para se aposentar, ao 
aderir ao programa, planeja como irá transferir o seu conhecimento para outro 
empregado. O método é muito simples e consiste em utilizar as práticas já 
existentes na empresa para transferir o conhecimento no tempo adequado, para 
que outra pessoa possa receber e dar continuidade ao processo. O resultado é 
muito positivo porque os processos já não sofrem descontinuidade. 

Um pouco antes da criação da Universidade Corporativa (UniSerpro), em 2003, o 
processo de Gestão do Conhecimento (GCO) sofria de um “apagão”, no sentido de 
patrocínio. À época, o processo era ligado diretamente a uma unidade de 
alinhamento, que o patrocinava, além de implantar comitês em todas as regionais 
da empresa. E, com as mudanças no modelo organizacional que foram ocorrendo, o 
processo de GCO perdeu temporariamente esse patrocínio. Mas o interessante é 

¹ Mestre em Educação, titulada em 2004 pela Universidade de Brasília. Especialista em Gestão Estratégica 
do Conhecimento e Inteligência Empresarial, pela PUC - Paraná; em Finanças Públicas, pela Fundação 
Getúlio Vargas - Brasília e em Administração Escolar pela Universidade de Brasília. Escreveu diversos 
artigos sobre Educação e Gestão do Conhecimento, entre eles: "Processo de Disseminação da Informação 
no SERPRO" apresentado no Simpósio Internacional de Gestão do Conhecimento; "Comunidades de 
Aprendizagem em Meios Organizacionais", aprovado pela Conferência Íbero-Americana www/Internet 
2004; "Inclusão Social e Digital: um desafio para Empresas Solidárias", apresentado no Congresso Anual 
de Tecnologia e Gestão aplicadas a Serviços Públicos, organizado pelo SERPRO em 2006. Em 2005 
integrou a delegação brasileira na Reunião Técnica Regional Preparatória da América Latina e Caribe da 
Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação, ocorrida na cidade de Quito, Equador. Em 2006 tomou 
parte em missão técnica de formação aos países França e Suécia no âmbito do Projeto EuroBrasil 2000 - 
Apoio à Modernização do Aparelho do Estado, sobre "Redes e Comunidade de Prática como Modos de 
Organização do Serviço Público". Participou da criação da Universidade Corporativa do SERPRO, em 2003, 
como gestora do Programa de Formação, Capacitação e Desenvolvimento Corporativo assumindo a sua 
Coordenação no período de 2007 a 2011. Atualmente desempenha as funções de assessoria na Diretoria 
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que as práticas da Gestão de Conhecimento 
continuaram na empresa, em alguma áreas de forma 
mais sistematizada do que em outras. 

Com a criação da UniSerpro, o processo de GCO 
corporativo passou a fazer parte de suas atribuições. 
No âmbito do centro de documentação e informação, 
optamos por trabalhar com a Gestão do Conhecimento 
numa perspectiva de avançar no que se refere à gestão 
documental e, claro, melhorar o registro, a recuperação 
dessa documentação, o fluxo da informação e, 
naturalmente, ampliar o conhecimento da organização. 

O Serpro é uma empresa intensiva em informação. 
Então, começamos a olhar um pouco mais para a 
nossa documentação, até porque ainda se produz 
muito em papel nas empresas públicas. Um 
mapeamento identificou que se cria, por dia, três 
documentos normativos, ou seja, normas que 
orientam a execução de processos e outros 
documentos. Mesmo sendo considerado um número 
alto, são esses os documentos que regem a empresa. 
E o que se faz com estes documentos, onde devem ser 
armazenados e como recuperá-los eram as dúvidas 
que permeavam as esferas da instituição.

No centro de documentação e informação, onde os 
profissionais conhecem a disciplina da ciência da 
informação e das áreas afins, começamos um trabalho 
que, hoje, está gerando um projeto de metadados e 
que vai trabalhar todo o material necessário para 
recuperar as informações. Daí em diante, 
começaremos a olhar a preservação da documentação 
digital. Atualmente, o material arquivado em 
computadores pessoais é muito volumoso. O próprio processo decisório do Serpro, 
que é gerenciado por um sistema, conta com um conjunto imenso de informações 
de fundamental importância que também não são de fácil recuperação. 

Atualizamos a Política de Gestão do Conhecimento, inclusive para inserir a questão 
colaborativa, já que, na sua primeira versão, esta questão não estava estabelecida 
de maneira clara. Implementamos, ainda, um sistema curricular-o mesmo do 
software público- que é o banco de talentos. E implementamos um Programa de 
Memória Institucional para fazer todo o resgate da história do Serpro. 

Fazendo um histórico um pouco mais recente da Gestão do Conhecimento no Serpro, em 
2007, no momento de mudança de gestão, a diretoria do Serpro definiu como estratégia 
de GCO a gestão de competências e o relacionamento externo. O modelo de GCO foi 
revisitado, de modo a incorporar novas práticas alinhadas com o desenvolvimento de 
capacidades. Na gestão atual trabalhamos, ainda, no desdobramento dessa estratégia, 
mesmo com o grande avanço obtido, tanto no gerenciamento de competências, quanto 
no relacionamento com outros órgãos públicos.  

Dentro de um universo complexo e extremamente interligado da sociedade da 
informação, o Serpro busca contribuir com as políticas de governo voltadas para a 
inclusão social e digital, para o compartilhamento e para a criação de capacidades. 
Isso porque, nos fóruns da sociedade mundial da informação, são muitos os 
segmentos tratados, como a necessidade de ampliar o acesso à internet, TV digital 
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Base Legal para a Gestão do Conhecimento no Serpro

  Política Serpro de Gestão do Conhecimento (PGCO)
  Política de Propriedade Intelectual
  Política de Segurança do Serpro (PSS)
  Resolução Trabalho Cooperado no Serpro
  Norma de Classificação da Informação
  Norma de Pós-Graduação
  Norma de Trabalho Cooperado Código de Ética (Cláusulas de 
Confidencialidade)

e outros, a empresa necessita selecionar alguns destes segmentos para poder 
“linkar” com os nossos projetos com maior objetividade.

Assim, no âmbito do modelo de gestão e funcionamento da empresa, os processos 
de trabalho buscam o seu alinhamento ao novo direcionamento estratégico para a 
Gestão do Conhecimento, passando a ter um maior sincronismo e, em consequência, 
aumentando o foco na gestão de competências e no relacionamento externo.

As diretrizes estabelecidas na empresa constituem a Base Legal para a Gestão do 
Conhecimento, mas há um conjunto de instrumentos no Serpro que apareceram em 
épocas variadas, cada qual com uma singularidade e um propósito que, no 
conjunto, movimentam a casa no sentido de organizar o seu conhecimento. 

Entre os atos mais recentes, em 2009, foi instituída uma norma de trabalho 
cooperado. É claro que não há uma obrigação de os empregados colaborarem entre 
si em projetos destacados como importantes para a organização, mas a norma, 
neste caso, constitui um incentivo, oferecendo as condições para que os 
empregados possam disponibilizar parte do seu tempo em projetos que eles têm 
interesse em colaborar, sem precisar de anuência da chefia ou de uma validação 
hierárquica, mas, tão somente, pela avaliação de seu mérito em relação ao projeto. 
Para isso, naturalmente, foram estabelecidas métricas.

A inspiração veio das comunidades, em trabalhos do mundo do software livre. 
Elegemos os projetos que a empresa teria interesse em que seus empregados se 
vinculassem para apresentar resultados, tanto para a empresa como para a rede 
mundial, ou seja, à comunidade como um todo. 

O objetivo maior é mudar a cultura da organização, buscando, é claro, que as 
pessoas voluntariamente venham colaborar em projetos interáreas de forma 
espontânea e que não haja necessidade de uma norma que regulamente todas 
essas relações. Mas hoje ela é necessária, inclusive, porque o desenvolvimento tem 
metas de produtividade que devem ser alcançadas.

Outro avanço, mais recente, foi no segmento de convênios, acordos de cooperação 
e instrumentos congêneres com demais órgãos e instituições públicas para o 
compartilhamento de conhecimentos. A empresa não tinha uma regulamentação 
interna em relação às parcerias. Hoje, já trabalhamos numa forma de gestão que 
prevê a colaboração entre instituições com interesses comuns. Sabemos que os 
convênios, no Brasil, estão cada vez mais auditados. Nem bem começamos a 
utilizá-los e já fomos auditados. É preciso confessar que sempre fica um receio: “É 
melhor fazer ou não fazer?”. É claro que é melhor fazer, não se pode ter receio das 
inovações. Hoje trabalhamos com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do 
Brasil e com a própria Dataprev, por meio de acordos e convênios em que o objetivo 
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maior é o compartilhamento de capacidades e recursos. E tem sido uma troca entre 
as instituições muito interessante e produtiva.

No que se refere à Gestão do Conhecimento, adotou-se um conceito amplo adaptado 
por meio de vários estudos. Alguns passos do processo GCO são: identificação, 
criação, compartilhamento, aplicação e proteção dos 
conhecimentos necessários para a vida da 
organização. Houve uma época em que, no Serpro, se 
discutia muito os conceitos, as visões de estudiosos. 
Isso não se faz mais tão necessário porque no fundo a 
prática de criar conhecimento e compartilhar é muito 
natural, faz parte do ser humano. Não precisaríamos 
adotar tantos conceitos para falar de uma coisa que é 
básica das relações sociais.

O modelo de GCO do Serpro se utiliza também do 
modelo OKA, adaptado para atender às necessidades 
da empresa. O modelo consiste em três dimensões: 
pessoas, tecnologias e processos. Até aqui não tem 
muita novidade, trabalhamos na dimensão “pessoas” 
com cultura organizacional e incentivos. Promovemos 
um congresso anual, que já está na 10ª edição, que 
premia ideias inovadoras. A empresa entende que esta é uma forma de 
compartilhamento de ideias inovadoras que amplia a prática de compartilhamento. A 
própria educação corporativa com um plano de capacitação intenso integra as práticas 
de Gestão do Conhecimento com o desenvolvimento das competências.

Na dimensão tecnológica, os recursos como internet, intranet, mensagens, wiki, 
revistas e fóruns são utilizados para disseminação de informação e conhecimento. 
Ou seja, há uma série de meios e canais para divulgar o conhecimento 
internamente, assim como a definição de métrica para fins de monitoramento. 
Nesse sentido, o IPCH - o Índice de Perda do Conhecimento Humano (medido por 
três anos)  tem o objetivo de incentivar, através da análise de um indicador aplicado, 
na saída de pessoas da empresa, que pode ocorrer de maneira natural ou 
incentivada, a retenção do conhecimento. O mecanismo auxilia na identificação das 
áreas estratégicas, onde a perda do conhecimento é mais significativa e as pessoas 
mais vinculadas àqueles processos. 

Na dimensão “processos”, como se trata de uma empresa de tecnologia, o item 
segurança da informação está em todos os seus processos e não poderia ser 
diferente, no que diz respeito ao conhecimento. Existe a implementação de medidas 
de segurança e análise de riscos, um modelo simples, que demonstra de modo claro 
para o empregado Serpro quais as práticas e em quais processos é importante gerir 
o conhecimento. Mesmo aqueles empregados que estão um pouco mais desligados 
desse assunto, reconhecem que é importante para as áreas da empresa possuir a 
Gestão do Conhecimento.
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A abordagem a seguir focará na maneira como a Dataprev organiza o seu 
conhecimento e as suas comunidades. Apenas para reforçar, realmente é 
impressionante o universo de transformações que a web trouxe com toda a 
avalanche de informações. Até por isso, o ideal é que as empresas passem a adotar 
a veiculação de notícias específicas a fazer uso cada vez maior de mídias 
diferentes. Contamos com textos, vídeos e interatividade. As mídias devem ser 
distintas, seguindo o padrão de cada tipo de texto. Por exemplo, posso ter textos 
muito grandes, como um artigo; textos que têm até 150 caracteres - os microblogs; 
ou com até 64 caracteres - SMS. Portanto, é essencial saber lidar com os diferentes 
tipos de mídias, dentro delas, diferentes comprimentos e formas de interação. Essa 
é a contextualização. Sem falar na questão temporal - no momento em que se 
discute a periodicidade de uma informação e todos os aspectos relativos à questão 
da organização da informação a respeito da sua retenção e preservação. 

Também é preciso considerar as relações sociais. Optei por relações sociais e não 
redes sociais porque hoje o entendimento sobre redes sociais é amplo – um 
conjunto de ferramentas. Existem outras que também contribuem para essas 
relações sociais, com as próprias listas, fóruns, mensageria, videoconferência e 
outras ferramentas que podem estar no universo da informação.

Na prática, isso que dizer que temos o exemplo de 
comunidades como o Orkut e o Facebook. Iniciamos 
no universo latino muito mais com o Orkut. Já na parte 
norte-americana e Europeia com o Facebook. O 
LinkedIn se voltou muito mais para a relação de 
negócios. No entanto, existe uma série de outros tipos 
de comunidades, para tudo existe uma comunidade. 
Contamos internamente com os desenvolvedores de 
software; o Sourceforge que são as forgeas de 
desenvolvimento de software - mais focado no código. 
Esse aspecto também contempla a questão da ética.

Agora, dentro de todos esses conceitos, temos 
realmente o uso da internet como ferramenta de 
interligação de grupos de interesse e a discussão 
caminha para uma vertente antropológica, já que está estreitamente relacionada a 
questões culturais, econômicas, de acesso à internet, à informação e 
equipamentos, entre outras. Todas elas precisam ser consideradas no momento 
em que se começa a organizar a informação. 

Ao trazer essa análise para dentro do universo da Dataprev, talvez a melhor forma 
seja entender a distribuição física do alto escalão. A presidência está presente em 
dois pontos no país – Distrito Federal e Rio de Janeiro – e a superintendência de 
atendimento em todos os estados brasileiros – apenas com perfis diferentes. Vale 

¹ Graduado em Sistemas de Informação, trabalha com TI desde 1988 e com Linux desde 1994. Iniciou no 
mundo do software livre no ano de 2001, com a localização do OpenOffice.org para o português do Brasil, 
criou as comunidades brasileiras do OpenOffice.org/BrOffice, PostgreSQL e Mozilla, além de ser um dos 
fundadores da TDF do projeto LibreOffice. Atualmente trabalha na Dataprev, na Unidade de Prospecção e 
Desenvolvimento de Software Livre, e continua participando dos projetos de CA/SL brasileiros. 
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ressaltar que, aqui, falamos do braço que atende ao cliente final. No caso, por 
exemplo, o INSS. Todos os estados brasileiros são contemplados. Os interesses de 
uma determinada região são diferentes dos de outra, são demandas, expectativas 
e informações diferentes. Tem muita informação que surge dentro da empresa, de 
maneira quase que aleatória, cada um com seus interesses e, de acordo com a sua 
área de atuação, vão ser correlatos.

A Diretoria de Pessoas tem presença em dois pontos 
do país; a de Finanças e Serviços Logísticos (DFS) em 
Brasília e no Rio de Janeiro; a de Infraestrutura, em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e a de 
Relacionamento Desenvolvimento e Informações em 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará e 
Distrito Federal. Na Unidade de Prospecção e 
Desenvolvimento de Software Livre (UDSL), são 40 
pessoas distribuídas em seis estados. E, mais, 
identificamos a necessidade de fazer o nosso 
desenvolvimento contar com mais pessoas, para isso 
surgiram as relações com as unidades regionais da 
empresa, por exemplo, Maranhão, Bahia, São Paulo e 
Minas Gerais. Então, a UDSL logicamente está 
distribuída em dez estados, mas por que trazer esse 
tipo de apontamento para a questão da informação? 
Porque temos que pensar na questão de trabalho colaborativo e distribuído. Só na 
Paraíba, a unidade de desenvolvimento tem 150 pessoas. A UDSL ao todo, 
incluindo as regionais que ajudam no desenvolvimento do software mantido por 
nossa UD, conta com 70. E mantém um número elevado de projetos  cerca de 12, 
hoje. Uma média de quase dois desenvolvedores por projeto. Enquanto que a 
média da empresa é de cinco desenvolvedores por projeto. 

E é importante ter essa visão, esse diferencial, porque estamos inovando ao trazer 
as pessoas para fazerem trabalhos com parceria em outras áreas e 
principalmente, com o caráter distribuído. É muito fácil quando estão fisicamente 
no mesmo espaço, mas quando estão espalhadas em todas as capitais de um país 
com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, tudo se torna ainda mais 
difícil e essa gestão é muito complexa. 

O processo se deu com o início da análise de formas para começar a reunir toda 
informação gerada por cada área (classificar, atualizar, peneirar e ver efetivamente 
qual é a informação final). Só que dentro de todo esse processo, detectamos que 
existe uma infinidade de mídias, de conteúdos, de 
formas de trabalhos, que também era preciso 
considerar. E nesse processo, implantar a cultura de 
pensar como uma empresa, independente das 
questões estruturais. Por exemplo, se enxergar como 
sendo profissional da Dataprev, não importa em qual 
local do país esteja. 

Ao desenvolver o trabalho colaborativamente, na 
prática, será preciso lidar com essas situações. Assim 
como estruturar diferentes perfis, de acordo com cada 
uma das diretorias, já que as demandas são 
diferentes. O cenário que se apresenta é este: 
distribuição geográfica que dificulta muito o trabalho 
que, por sua vez, requer geração de conteúdo para 
diferentes finalidades e, principalmente, trabalhar 
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esse conteúdo para diferentes formas, a fim de que a informação chegue até o 
usuário final. Definir tamanho dos textos, quais tipos de documentos serão 
trabalhados, disponibilização na web, forma de interação para promover o trabalho 
conjunto. Esses são alguns dos desafios.

Outra visão sobre a mesma problemática seria 
classificar todas essas demandas basicamente em 
quatro itens, começando pelo institucional. Tenho 
uma gama gigantesca de informações a respeito da 
Dataprev em diferentes aspectos (previdência, 
diretorias, superintendência). E fica a dúvida: onde 
deve constar um conteúdo regional, por exemplo? E as 
informações pertinentes ao meu estado ou que são 
úteis aqui para a minha equipe local? Como fazer a 
gestão de informações muito pontuais?

Como desenvolvedor, o que conta é descobrir um 
determinado plug-in que auxiliará no desenvolvimento. 
Em que isso vai ajudar à instituição? Código é para 
desenvolvedor. Dinâmicas para trabalhar com 
pessoas, o codificador não vai dar bola para isso, mas 
é importante para a gestão de pessoas presentes em todo o país dentro da 
Superintendência de Atendimento. Esse tipo de conhecimento tem que ser 
repassado e integrado, principalmente quando falo de correio eletrônico, chat ou 
agenda. Ressalto a questão da gestão de projetos (gerir e integrar) e a área de 
pessoas (férias, ponto, cartão). 

A empresa também pensa e se preocupa com a questão do banco de 
conhecimentos. É imperioso nos dias de hoje pensar quais são os mecanismos e as 
funcionalidades que poderiam ser utilizadas para resolver essa gama de problemas 
em relação à informação dentro da casa e para isso, a Dataprev recorreu às 
melhores práticas. Como o projeto OpenOffice – que conta com 2.400 
desenvolvedores, mais de 24 milhões de linhas de códigos, é um dos maiores 
projetos de software do planeta, distribuído em mais de 100 países, que mais 
produz códigos no planeta. Mas a cultura da empresa fazia pensar que era 
impossível desenvolver trabalhos colaborativos e distribuídos dentro da asa, até 
porque não existia exemplo prático.

Se existe um projeto que roda dessa maneira e a empresa não consegue fazer o 
mesmo é porque algo está errado. De cara, a premissa de que é preciso estar junto 
para ser produtivo é quebrada. Falo sempre com as diferentes áreas de 
conhecimento e com profissionais que não entendem nada de códigos. 

Outro exemplo, mas saindo do foco de software, é a Wikipédia. Em números atuais: 
mais de 14 milhões de usuários, sendo que 1.790 são administradores de um total 
de 24 milhões de páginas e tudo funciona. Mesmo considerando que há 
informação questionável, é preciso entender que tem gente escrevendo, revisando, 
completando. A qualidade de uma ou outra página questionável não diminui o valor 
do trabalho colaborativo e distribuído que o projeto como um todo tem.

Com todo o contexto externo começamos a olhar internamente e definir como 
trabalhar dentro da Dataprev para trazer produtividade e potencialidade à realidade 
da empresa. Primeiro, racionalizando o problema e entendendo que são diferentes 
ferramentas para cada um deles. Não há uma ferramenta única e basta olhar ao 
redor. O Serpro, por exemplo, conta com várias delas. Não dá para usar um Clarity – 
que é sistema de gestão de projetos - para gerenciar softwares, ele tem uma 
limitação. Você vai usar outro software de configuração para fazer a gestão de 
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software e assim por diante - conteúdo e rede social, 
cada um deve contar com uma ferramenta apropriada. 

Após internalizar esse primeiro passo, dá-se início a 
realização das demandas que cada um dos quatro 
grupos procura. A parte institucional necessita de uma 
taxonomia (categorização, espaços reservados, 
permissionamento). Ou seja, saber postar uma 
informação e depois resgatá-la com facilidade; ou 
disponibilização em um determinado grupo de 
páginas; ou restringir o acesso a um determinado 
grupo. Pode ser que algum tipo de informação seja 
relevante apenas para o recursos humanos e que 
apenas os profissionais da área estejam aptos à 
acessá-la, daí entra a questão de permissionamento. 
No que se refere aos serviços, a essência é mesma: 
integrar as diferentes funcionalidades em um ambiente comum. O Correio Expresso 
é um exemplo interessante.

Voltando ao Wiki, coloco a seguinte questão: e quando há informação redundante, 
repetitiva, a mesma informação escrita de maneira diferente ou com diferentes 
pontos de vista? Como é a maneira correta de normalizar a informação? Ao inserir no 
Wiki alguém joga a versão inicial e começamos apurar o texto para produzir o final. 
Esse texto ainda, às vezes, é até variável. Um caso típico de uso de Wiki  foipercebido 
com a questão do suporte. Por exemplo, tenho o técnico que precisa atender o 
cliente, ele tem que ter uma página fácil de acesso, se por um acaso ele encontra um 
problema que não está escrito no Wiki, ele pode se informar, descobrir como resolver 
o problema pode ser pontual, pode ser naquele dia ou pode ser alguma coisa que vai 
demorar mais tempo. Ele mesmo já atualiza o Wiki, que fica pronto para outro colega 
em qualquer parte do Brasil fazer acesso a essa informação. Esse conteúdo 
dinâmico, esse compartilhamento dinâmico de informação é importante, temos que 
trazer essa mobilidade para dentro da empresa, além da questão das redes sociais, 
a conversão de conhecimento, trabalho, atividades num ambiente comum.

Contamos com ótimos desenvolvedores na Dataprev e eles chegam com técnicas 
até mesmo consideradas reacionárias, mas são técnicas atuais de programação 
que podem dar produtividade. Atento-me muito ao desenvolvimento porque é 
minha área, mas isso é válido para qualquer área de conhecimento, é possível 
trazer essas técnicas e compartilhar objetivando a produtividade, mas que não é 
necessariamente algo que vá para o institucional, não tem o mesmo perfil. É mais 
um caráter informacional do que institucional. 

Se conto com vários perfis, é preciso entender como chegar a cada uma das 
necessidades. Na parte de conhecimento, utilizamos Media Wiki, o mesmo 
software do Wikipédia. Tem sido um dos melhores softwares, principalmente para 
o usuário final. Temos, hoje, ambientes para criar um banco de conhecimentos 
destinado ao usuário final e um próprio para cada uma das diretorias colocarem 
suas informações  aquelas que não vão para o cliente final, já que a empresa está 
dentro de um ambiente comum a todos (INSS, Ministério da Previdência, 
Dataprev). Por isso, precisamos também começar a trabalhar a questão do 
controle de acesso, seja cliente interno ou externo. Aqui, estamos tratando 
basicamente com o cliente interno. 

Para o banco de conhecimento, utilizamos a Track – que serve para 
desenvolvimento de software. Na UDSL, ela utilizada para coordenar o trabalho de 
dez unidades espalhadas pelo país. Com ela, todos da equipe tem ideia sobre que 
cada membro está trabalhando. A empresa ainda faz uso de lista de discussão. Na 
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institucional, geralmente, só uma pessoa posta. Na de discussão qualquer um de 
nós.

A parte de mensageria e a de blog em cima do Wordpress. Todas essas 
ferramentas, com exceção da que é da CA, são feitas em software livre. A parte 
importante desse processo todo é como integrar o conjunto. Para integrá-lo, uso o 
OpenEudap – diretório centralizado para que todos os serviços sejam focados por 
um login. Ou seja, o login usado para o correio eletrônico é o mesmo usado para 
postar. Um de nossos trabalhos, em médio prazo, será trabalhar em cima do 
Sigsion e do OpenEudap. Isso significa que ao ligar o computador, “logar” com 
nome.sobrenome e a senha, não precisará repetir o processo ao acessar o Correio 
Expresso, isso porque já se encontrará "logado". O mesmo ocorrerá ao postar algo, 
será um login por dia ou até fechar o computador, a ideia é que o Sigsion possa 
“conversar” com o OpenEudap.

Serpro - Temos uma discussão um pouco longa dentro entregar o Track em 2009 e por dois anos estamos 
do Serpro a respeito da utilização das redes sociais, mostrando produtividade com essa ferramenta, que 
caminhamos lentamente nesse sentido. Na minha está em produção.
reflexão, Dataprev e Serpro são como empresas irmãs, 

Mês passado ele também foi oficializado como isso faz entender que deveriam trabalhar de maneira 
instrumento de gestão de configuração da empresa. mais colaborativa no uso dessas ferramentas. Imagino 
Então, essa posição de ter uma unidade ou uma caixa se o que estamos testando de ferramentas no sentido 
dentro do organograma com a preocupação de de melhorar o ciclo de informação dentro da empresa, 
efetivamente colocar em prática esse ferramental, pode estar sendo utilizada aqui, ainda que de maneira 
acredito que fez uma grande diferença em relação ao não amadurecida - porque sabemos que as coisas não 
Serpro. A Dataprev precisa entregar produto, tem prazo, são simples – mas pelo menos já venceram essa 
tem cliente, seja interno ou externo. Hoje, o nosso maior primeira etapa, que é de escolha de ferramenta e já 
cliente é o interno porque acabamos prestando serviço internalizaram de certa forma no ambiente da produção. 
para as unidades que prestam serviço ao cliente 

Dataprev - Temos uma posição um pouco diferente do externo. Como, por exemplo, a questão do OpenEudap e 
Serpro, vocês têm um comitê de software livre e isso foi uma toda a sua integração. Quem desenvolveu o Core veio 
estratégia diferenciada na Dataprev. Quando o nosso da área de infraestrutura. Arredondamos, finalizamos e 
presidente, Rodrigo Assumpção, abordou o tema software entregamos de volta para a Diretoria de Infraestrutura 
livre, também tínhamos uma coordenadoria. Nesse gerenciar. E a partir disso, a gente está fazendo toda a 
momento, ele optou por uma unidade produtiva. Por exemplo, autenticação de sistemas, inclusive o Clarity é uma 
se é produção é na UDSL, por isso, vai ser uma Unidade de encomenda interna para integrar àquela ferramenta da 
Desenvolvimento abaixo da Diretoria de Desenvolvimento. CA. Eles só homologavam AD e o EUDAP da Novell. Mas 

foi iniciar um processo de muita discussão, haja visto 
Na época, houve muitas críticas sobre a questão de que estamos falando de um protocolo aberto e agora 
não ser uma unidade acessória da Presidência, o validaram e nossa missão é fazê-lo fechar com o EUDAP. 
presidente queria uma unidade efetivamente 
produtiva e ela teria que fazer o seu trabalho. Quando Cada vez mais centralizamos e essa característica, em 
fomos alocados na unidade de desenvolvimento, minha opinião, foi o diferencial. Acabamos 
herdamos vários projetos e tínhamos que avançar e trabalhando essas ferramentas de gestão de 
dar resultados. No entanto, ao começar a trabalhar e conhecimento, como o Wiki existem muitos. Mas 
mostrar ferramentas, com a  Track. Começamos a quando a discussão é levada à empresa as 
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possibilidades são inúmeras: há o Wiki do Track, do 
TiWiki, do ForWiki, tem bolinhas Wiki, enfim, um leque 
enorme de possibilidades. O mesmo ocorre com a 
forma de usar e para definir o modelo mais apropriado 
é preciso se voltar para dentro das próprias 
comunidades e ver o que elas estão usando e, 
principalmente, o motivo pelo qual fizeram 
determinadas escolhas.

Não há dúvida de que foram muitas tentativas e erros, 
muitas ferramentas foram trocadas. Mais ou menos 
como tal ditado popular: “reinventar a roda”. Tem 
gente que ainda teima; no caso da Dataprev, não. 
Nossa cultura é a de tentar captar as melhores 
experiências. A opção pelo Media Wiki, por exemplo, foi 
de usabilidade, já que até mesmo uma pessoa que não 
entende de TI pode colaborar. É esse tipo de ponto 
focal também que procuramos trazer para o trabalho.
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