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Como as ferramentas da 

Web 2.0 – Wikis 

auxilia na Gestão da 

Informação

2013

Informação na Antiguidade?

Viajando centenas de anos …   

300 a.C.

O que está presente nas Bibliotecas?

5

Viemos aqui atrás da

Informação
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O valor é potencial!

Como medir o valor?

Dificuldade para os
instrumentos de contabilidade. 
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Informação

8

• Choo: “informação é um conceito intrínseco em quase tudo
que a empresa faz”.

Informação Organizacional

Institucional

Gerencial

Operacional

• A informação, juntamente com o conhecimento, é de grande 
importância para as organizações;

• O diferencial competitivo delas é assegurado pela forma 
pelo qual ele se produz e reproduz.

Conhecimento

Mas, cuidado ...

Ilhas de
Informação

10

• Necessidade militar na época da 2ª Guerra;

• Estudos nas áreas acadêmica e científica;

• Vannevar Bush: estudo científico + demandas militares.

Gestão da Informação

• Pearl Harbor: creditam o ataque a uma falta de integração
de informações das reais intenções Japonesas.

Gestão da Informação
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• 1941: Já havia um esforço de inteligência para
suprir as necessidades informacionais;

• Franklin Roosevelt criou o serviço de inteligência dos
USA.

Gestão da Informação

• 1983: poderia ter iniciado uma
III Grande Guerra Mundial.
Um (falso) alerta Soviético
acusou que os EUA havia
disparado cinco mísseis para lá.

Gestão da Informação

• Após a 2ª guerra: o uso além do âmbito militar;

• Evolução Informacional;

• Organizações: enorme benefício
no gerenciamento da informação;

• Gestão da Informação:
tomada de decisão organizacional.

Gestão da Informação

• Sociedade da informação:

tendência oposta a sociedade industrial.

Gestão da Informação

Processo Gerenciamento da Informação  
segundo Davenport (1998)

• A proliferação da internet:

fator marcante para informação digital.

Gestão da Informação
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Gestão do Conhecimento

Como tudo começou ...

• 1989: criou o www World 
Wide Web

• CERN – Centro Europeu de 
Pesquisa Nuclear (Suiça)

• Tags < >

• Hoje: W3C

Tim Berners Lee 

22

• Projeto do Department of 
Defense dos EUA;

• Objetivo: a interligação 
de computadores 
utilizados em centros 
militares;

... bem antes: Internet – 1969 (ARPANET)

2001: Os estudos iniciados em por 

Berners-Lee sobre a web semântica

• Extensão da web atual;

• INFORMAÇÃO mais 

inteligível para as máquinas;

• Coisas, Pessoas, Lugares, etc., 

tudo interligado.

Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0
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Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0

Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0

Acontecia tudo de uma vez ...

27

• Pessoas começaram a compartilhar fotos e vídeos;

• Interação nas redes sociais;

• Conteúdos em Blogs;

• Colaboração nos Wikis;

Apresentação:

Sintaxe e não 
Semântica.

Necessidade de desambiguar

Web dos documentos textuais

Web Semântica - Web de coisas
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ídolo

patrocínio

produto

competição

jogo

localização

Tudo muito mais conectado!

Resumindo: Web Semântica

� Incrementa a web atual;
� Informações que as máquinas podem entender.

� Possibilita…
� …busca com objetivo;

� …percorrimento nos dados;

� … utilizando agentes automatizados.

Linked Open Data

33Fonte: Linkeddata.org.

34

Motivação

36
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Motivação

No ambiente corporativo de projeto e 
desenvolvimento de software, um grande 
problema é a falta de retenção do 
conhecimento dos colaboradores.

Motivação
O uso de ferramentas de colaboração têm um papel
fundamental para o conhecimento ser reaproveitado.

38

Eis que se encontra o                                           da Questão

� Como registrar Habilidades e Experiência de Vida 
Prática?

� Além da dificuldade de se registrar o Conhecimento
Tácito,  o que fazer para armazená-los?

Novas Organizações

Gestão do Conhecimento na Engenharia de 
Software

Possibilitar que as organizações desenvolvedoras de software
alcancem benefícios cruciais com a Gestão do Conhecimento.

Engajar, cada vez mais, os Engenheiros e Arquitetos de software
em atividades relacionadas à Gestão do Conhecimento.

Necessidades do conhecimento

EDS têm uma grande quantidade de conhecimento em várias
áreas:

• Adquirir conhecimento sobre novas tecnologias;

• Conhecimento de acesso do domínio;

• Gestão de documentos (GED);

• Gestão de competência;

• Reuso de software;

• Suporte a memória dos produtos e projetos.

Implementando a GC na ES

Envolve muitos desafios e obstáculos. Questões que emergem:

Questão tecnológica - A tecnologia de software suporta a GC;

Questão organizacional - Ter um planejamento adequado para a 
implementação da GC;

Questões individual – Falta de tempo dos funcionários;
o conhecimento é dele e não da empresa.
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Organização Fábrica de Experiência

Neste mundo onde a mídia somos nós

• Em 1930, São Paulo tinha 800 mil habitantes e o principal jornal da
cidade circulava com 100 mil exemplares.

• Hoje: somos definidos pelo o que sabemos e pelo que
compartilhamos.

• O usuário é um ser muito mais ativo.

44

45

Wikis

46

1995 - Ward Cunningham

Em uma pesquisa em empresas desenvolvedoras de 
Software perguntou-se: Existe alguma preocupação 
quanto à qualidade da informação na empresa e forma 
de retenção?

Encontrou-se uma característica quanto a preocupação
com qualidade da informação e forma de retenção “Esta
preocupação que a gente já tinha há muito tempo – a
qualidade da informação e como reter”.
“Como é feito hoje a avaliação da informação e a retenção:
através do wiki”.

WIKI – em 
empresas?

Wikis

48

Criação de uma internet de cooperação colaborativa;

Hipertexto: paradigma de construção social - os usuários
reconstroem ou negociam seus próprios conhecimentos;

O usuário é um ser ativo e participante;

Encontram-se, para cada membro de uma comunidade,
fontes estimuladoras para a vida em grupo;
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• Os colaboradores que focam no radicalismo são
corrigidos por seus pares;

• Conteúdos fracos podem ser deletados facilmente;

• A violação das normas repedidas vezes faz com que os
colaboradores sejam impedidos de colaborar;

• Wikipédia - Pesquisa: comparação de 42 entradas das
ciências com a Enciclopédia Britânica on-line – menor
inciência de erros no wikipédia.

49
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Segurança da informação nos Wikis?

51

52

Segurança da informação nos Wikis?

Wikis disponíveis

Não são poucos ... de Ferramentas a Plataformas.

Wikispaces

53

Site comparativo de Wikis

http://www.wikimatrix.org/
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Wikipedia

• Projeto com diversos wikis: 

Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, 
Wikisource, Wikimedia Commons, Wikispecies, 
Wikinews, Wikimedia Incubator , Wikiversity, 
Meta-Wiki

56

Exemplo de Wiki Corporativo

57

Mediawiki

• Utilizado originalmente no Wikipedia;

• Free;

• Wikimedia Foundation;

• San Francisco, CA;

• Criada em 2003 por Jimmy Wales.

Colaboração, Ferramenta, Segurança ...
... e o que mais precisa?

60

As organizações não devem apenas
encorajar os funcionários ...

... mas recompensá-los por compartilhar seus conhecimentos,
buscar e utilizar de maneira eficaz.
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Colaboração, Ferramenta, Segurança ...
... e o que mais precisa?

61

Wikis Semânticos

• Enriquecimento semântico nos Wikis tradicionais;

• Harmonia entre os dados estruturados e não estruturados;

• Extensão dos Wikis tradicionais;

• Permanecendo: colaboração;

• Conceitos semânticos: ontologias,
gráficos conceituais, RDF, OWL, etc;

• Além da navegação por meio de links, ter uma
estrutura que a máquina entenda.

Semantic Search

� Exportação para outros formatos – Ex: CSV – abrir com Excel

Inline queries – consultas embutidas

Modo de edição:  

Clique para baixar as principais Publicações e ver os Congressos 
{{#ask:[[Category:Congressos]]}} que participei.

Modo de apresentação: 

Clique para baixar as principais Publicações e ver os Congressos 

Centeris 2009, Contecsi 2008, Contecsi 2009, Contecsi 2010 
Contecsi 2011, Contecsi 2012, Enancib 2012 que participei.
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