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Retenção de conhecimento 
com uso de ferramentas wikis

Evento: Segurança da Informação                 
na Era Colaborativa

Fernando Zaidan

Palestra proferida no Evento do Grupo ITE  e 
PPP Advogados - Boulervard Plaza Hotel – BH – MG

O O queque estaesta palestrapalestra querquer mostrarmostrar

ContarContar duasduas estórias estórias –– 1º: OS VILÕES1º: OS VILÕES

O O queque estaesta palestrapalestra querquer mostrarmostrar

ContarContar duasduas estória estória –– 2º: OS MOCINHOS2º: OS MOCINHOS

Como Como podemospodemos ajudarajudar osos
vilõesvilões a a seremserem mocinhosmocinhos??

Ponto de Ponto de PartidaPartida

O que minha empresa perderá     O que minha empresa perderá     
se eu não reter           se eu não reter           
o conhecimento  o conhecimento  

dos colaboradores?dos colaboradores?
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MotivaçãoMotivação

7

MotivaçãoMotivação
Organizações  busca incansável para melhorar os
processos.
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MotivaçãoMotivação

Os principaisprincipais ativosativos das empresas nãonão sãosão as
construções, materiais ou equipamentos caros.

x
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MotivaçãoMotivação

OO usouso dede ferramentasferramentas dede colaboraçãocolaboração têm um papel
fundamental para oo conhecimentoconhecimento serser reaproveitadoreaproveitado..

Eis que se encontra o                                           da Questão
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 Como registrar Habilidades e Experiência de Vida Prática?

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

MotivaçãoMotivação

WIKI – em 
empresas?p

11 12
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ColaboraçãoColaboração ee cooperaçãocooperação

 Cooperar é trabalhar junto de alguém (co-operar), construindo
algo com os outros.

 “Colaboração em massa” - Mudanças radicais na tecnologia,
demografia, negócios, economia e no mundo.

 A Web oferece caminho para uma internet mais colaborativa.
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Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0
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E a segurança da informação
nos Wikis?
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E a segurança da informação
nos Wikis?
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Um caso de implantação de Wiki

18
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Colaboração, Ferramenta, Segurança ...
... e o que mais precisa?
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As organizações não devem apenas
encorajar os funcionários ...

... mas recompensá-los por compartilhar seus conhecimentos,
buscar e utilizar de maneira eficaz.

Wikis disponíveis

Não são poucos ... de Ferramentas a Plataformas.

Wikispaces
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Wiki do Grupo ITE
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AA mídiamídia somossomos nósnós

 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.
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Softwares para KM

1 - Mapas de Conhecimento

2 - Ferramentas baseadas na Intranet

3 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED)

4 - Groupware

5 - Workflow

6 - Sistemas para Construção de Bases Inteligentes de Conhecimento

7 Business Intelligence (BI)7 - Business Intelligence (BI)

8 - Ferramentas de Apoio à Inovação

9 - Ferramentas de Inteligência Competitiva

10 - Portais do Conhecimento

11 - ECM: Sistemas de Gestão de Conteúdo

12 - Redes Sociais

13 - Wikis

14 - Wikis Semânticos
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DadosDados dada WebWeb (ou(ou dada suasua empresa)empresa)

 Grande variedade de dados disponíveis:

- dados de governos,

- dados sobre a saúde,

- o conhecimento geralo conhecimento geral,

- a sociedade de informação,

- informações de vôos,

- médicos, hotéis, restaurantes...

Todas aplicações dependem da disponibilidade desses dados.

24
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DadosDados emem silossilos
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DadosDados nana WebWeb

 Como fornecer

informações

e estruturá-las

na forma que osq

computadores

possam

processar?
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HumanoHumano xx ComputadorComputador

 Retiramos rapidamente fragmentos do contexto.

 Dificuldade do computador – linguagem natural.

 Falta a máquina algum conhecimento secundário que Falta a máquina algum conhecimento secundário que
somente o ser humano processa.
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DadosDados nana WebWeb
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Como mitigar o GAP existente entre o conhecimento

do usuário e do computador?
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WebWeb SemânticaSemântica

W b

BD

Linguística

KBS –
sistemas 
baseados 

em 

Web 
Semântica

KM –
represen-

tação

Compu-
tação

orientada 
a serviços

conheci-
mento

30
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WebWeb SemânticaSemântica –– sopasopa dede letrasletras
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Para esclarecer …
… vamos começar com um livro
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http:// isbn/000651409X

http://…isbn/000651409X
The Glass Palace

2000

London

Harper Collins

a:name

a:author

http://…isbn/000651409X

Ghosh, Amitav

Besse, Christianne

Le palais des miroirs

f:nom

f:traducteur

f:auteur

http://…isbn/2020386682

f:nom

Ghosh, Amitav

http://www.amitavghosh.com

a:homepage
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f:original

f:auteur

The Glass Palace

2000

London

Harper Collins

a:name

a:author

http://…isbn/000651409X

Ghosh, Amitav

Besse, Christianne

Le palais des miroirs

f:nom

f:traducteur

f:auteur

http://…isbn/2020386682

f:nom

Ghosh, Amitav

http://www.amitavghosh.com

a:name
a:homepage

DBPedia

35 Links automáticos entre banco de dados 36
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Transformando os vilões em mocinhos ...
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Transformando os vilões em mocinhos ...
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FinalmenteFinalmente -- osos vitoriososvitoriosos dada estória!estória!
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UmaUma coisacoisa maismais ......
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Fernando Hadad Zaidan

- Doutorando (disciplinas isoladas) – Ciência da Informação – UFMG.
Linha de estudos: Web Semântica e Wikis, Web 2.0/3.0.
- Mestre pela Universidade FUMEC. Linha de estudos: Sistemas de
Informação - Gestão do Conhecimento – Administração Estratégica.
- Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade FUMEC.
- Gestor e desenvolvedor de Sistemas Web pelo UNI-BH.
- Analista de Sistemas e Programador de Computadores pela UFMG.

-Experiência profissional de 25 anos inclui cargos de diretor de
empresas de fábrica de software, administrador de TI, analista /
desenvolvedor de sistemas e arquiteto de dados.
- Consultor organizacional e de TI em diversas empresas.
- Professor e Coordenador da pós-graduação da Faculdade Pitágoras.
- Professor da graduação da Faculdade Pitágoras.
- Orientador de mais de cem TCC (trabalho de conclusão de curso).
- Palestrante. Autor de livros, artigos científicos e técnicos com
publicações no Brasil e no exterior.

Obrigado,Obrigado,

www.fernandozaidan.com.brwww.fernandozaidan.com.br

fernandozaidan@fernandozaidan.com.brfernandozaidan@fernandozaidan.com.br
www.twitter.com/www.twitter.com/fernandozaidanfernandozaidan

www.twitter.com/www.twitter.com/semanticwikissemanticwikis

“O sucesso vem para aqueles que fazem com que ele aconteça,
e não para aqueles que deixam que ele aconteça.”
(Anônimo)


