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Resumo

A criação do Instituto Federal da Bahia como uma organização estruturada em rede,
composta por uma reitoria e diversos campi distribuídos geograficamente no estado
da Bahia, trouxe para a área de tecnologia da informação e comunicação a
responsabilidade de prover os meios necessários para convivência e aproximação
desta nova instituição. Neste contexto, buscou-se responder neste trabalho a
questão de como fazer para que os gestores de TI do Ifba atuem em rede e de
forma colaborativa na execução das políticas e diretrizes definidas pelos órgãos
deliberativos e consultivos do Ifba, compartilhando recursos e conhecimentos de
forma a cumprir seu objetivo de unir as unidades do Ifba e a sua reitoria formando
uma única instituição. Considerando a distância geográfica e que os gestores de TI
já tinham uma interação incipiente e que essa prática muito se assemelhava aos
conceitos de “Comunidade de Prática” foi natural pensar na criação de uma
Comunidade Virtual de Prática como solução para a integração da área de TI do Ifba
de uma forma mais organizada e consolidada. Para mediar essa CVP pretende-se
utilizar o Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus que congrega várias
ferramentas da Web 2.0, como correio eletrônico, fóruns virtuais, listas de discussão,
chats cujo modelo de uso para atender as necessidades de comunicação e
organização do conhecimento de uma Comunidade Virtual de Prática é apresentado
neste trabalho.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Comunicação,
Comunidade Virtual de Prática, Sistema de Gestão de
Aprendizagem, Trabalho colaborativo, IFBA.

Abstract

The creation of Federal Institute of Bahia as a multi-campi organization, built as a
network that includes the dean and central administration and several campi
distributed over the Bahia state, implied to the Communication and Information
Technology Office the role to provide the way and mechanisms for keep the unity of
the Institute and the coexistence of these units together. In this context, this
document tries to answer how the IT managers should work together in a
collaborative way in order to achieve the goals and policies established by the board
of the Institute. This should be achieved by knowledge and resource sharing, as all
these unities must to behave as a single Institute.

Once there are large geographical distances and IT managers already had an
incipient interaction practice, similar to the known “Community of Practice” concept,
the natural approach was the creation of a Virtual Community of Practice as a way to
integrate the IT area. To implement that VCP we use the Amadeus Learning
Management System that provides several Web 2.0 concepts and tools, as electronic
mail, virtual forums, mailing lists, chats, and it provides a use model that accomplish
with the need for communication and knowledge organization of a Virtual Community
of Practice as presented in this document.

Keywords: People management, Information Technology and Communications,
Virtual Community of Practice, Learning Management System, Collaborative work,
IFBA.
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Capítulo 1 – Introdução
“Somente a organização pode oferecer a continuidade básica de que
os trabalhadores do conhecimento precisam para serem eficazes.
Apenas a organização pode transformar o conhecimento
especializado do trabalhador em desempenho”.
(DRUCKER, 1994, p.147)

Neste capítulo é apresentada sucintamente a pesquisa documentada nesta
dissertação, abordando as motivações e justificativas, o problema e a delimitação da
pesquisa, os objetivos da dissertação, a metodologia utilizada e a organização do
texto.
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1.1. Motivações e justificativas
O conceito de gestão das instituições vem sofrendo profundas revisões,
impulsionado pelas mudanças internas e externas. O domínio das tecnologias de
informação e comunicação em todos os núcleos das atividades humanas tem
provocado impacto nas estruturas organizacionais e nas práticas de gerência.
Conceitos como reengenharia, gestão do conhecimento, trabalho em rede,
incorporam-se ao cotidiano das organizações, baseando suas estratégias para o
alcance de um melhor posicionamento em um ambiente altamente competitivo.
Nestes ambientes inovadores verificam-se alterações em variáveis estruturantes,
outrora estáveis, como o tempo, o espaço e a realidade. Essas variáveis são
algumas das bases da Sociedade da Informação que consiste em uma sociedade
interligada, flexível, participada, móvel, criativa, onde a informação e o conhecimento
são gerados e partilhados em ambientes cada vez mais mediados pela tecnologia
(ANDRADE, 2005).
O Programa Sociedade da Informação no Brasil, do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), já preconizava a necessidade de fomentar a capacidade de
gestão estratégica da Tecnologia da Informação (TI), reciclando os quadros técnicos
e administrativos do governo, incluindo: atualização acerca de tendências
tecnológicas, análise de organizações, concepção de aplicações, desenvolvimento
ou contratação e gerência de mudanças organizacionais. Pois, com os quadros
limitados e incapazes de operar com habilidade nessas frentes, o governo corre o
risco de ficar na dependência do acaso ou de terceiros (TAKAHASHI, 2000).
Nos últimos dez anos, um conceito vem se destacando com a importante missão de
organizar as considerações feitas acima em uma abordagem sistêmica: trata-se da
Governança de TI. Os gestores têm sido confrontados com a percepção do valor
estratégico que a TI tem para a missão da organização, considerando suas
peculiaridades e melhores práticas de gerenciamento.
Acredita-se que a crise econômica iniciada em 2008 serviu de alerta aos líderes
organizacionais sobre a importância das políticas de governança. Embora, o Brasil
ainda apresente pouca evolução efetiva no desenvolvimento e aprimoramento de
processos para controle das operações de TI por boa parte de suas organizações, já
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existe um movimento bastante forte neste sentido fomentado pelo Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), instituído
pelo Decreto nº 1.048 de 21 de janeiro de 1994 e atualizado pelo Decreto n°
7.579 de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de organizar a operação, controle,
supervisão e coordenação dos recursos de informação e informática da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.
A partir de 2009, o governo federal através dos seus órgãos de controle amparados
na Instrução Normativa n° 04/MPOG/SLTI de 19 de maio de 2008 que
regulamentava o processo de contratação de serviços de tecnologia da informação
no âmbito do governo, mas também exigia de cada órgão federal a constituição de
um comitê gestor para a tecnologia da informação, decidiu iniciar um processo de
implantação da Governança de TI na Administração Pública Federal com o claro
objetivo de organizar os recursos de tecnologia da informação buscando alinhar os
altos investimentos na área com as reais necessidades do governo.

Assim, o

Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU)
apoiados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) têm
desenvolvido ações junto aos gestores de tecnologia da informação das instituições
públicas federais no sentido de criar instâncias e instrumentos que facilitem o
controle das aquisições e a efetividade das soluções de tecnologia da informação.
Inserido neste contexto, encontra-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (Ifba) que tem apresentado, igualmente, alterações
significativas em sua dinâmica de trabalho, tendo em vista a necessidade de
adequação aos novos paradigmas e o cumprimento de sua missão. E, diante dessas
mudanças, evidencia-se a importância de análise e revisão das práticas de gestão
da tecnologia da informação buscando-se atingir um melhor desempenho
organizacional.
A complexidade de uma instituição como o Ifba e a crescente demanda por
respostas rápidas pela área de informação, contrastando com os parcos recursos
disponíveis exigem uma reavaliação das práticas vigentes de gestão, visando uma
adequação à realidade política, administrativa e econômica de uma Instituição
Federal de Ensino.
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A revisão do modelo de gestão estratégica da TI para o Ifba se justifica pela
necessidade de adequação da estrutura organizacional e das práticas de
gerenciamento aos novos paradigmas que permeiam as organizações modernas e
em cumprimento às exigências das recomendações e normativas demandadas pelo
TCU e pela CGU. Além disso, a revisão das práticas de gestão da tecnologia da
informação do Ifba é precípua para a prestação de serviços de qualidade à
comunidade interna e externa consolidando a tendência de adoção de estratégias
voltadas para o compromisso com o cidadão e com o cumprimento de sua
responsabilidade social, em se tratando de uma instituição pública de ensino.
A questão estratégica de se integrar os recursos da TI ao negócio, principal objetivo
da Governança de TI, passa pelo alinhamento das estratégias de TI com as
estratégias organizacionais. Isso vem consumindo expressivos recursos financeiros
e de pessoal, uma vez que é necessária a construção de diversos instrumentos de
controle e a criação de instâncias colegiadas. Essa atividade é um desafio contínuo
para evitar que os recursos investidos em TI sejam desperdiçados na instituição,
com baixa produtividade nos serviços e má qualidade nas entregas. Hoje, é comum
existirem muitos projetos em execução na instituição cujo acompanhamento carece
de um gerenciamento mais adequado. Com isto, esses projetos são levados a
competirem por recursos comuns o que provoca atrasos na sua conclusão.
Motivada pela experiência profissional e pelo interesse em trabalhar com a
implantação de um novo modelo de gestão para a área de TI do Ifba na qual atuo na
condição de gestora desde 2001, ocupando o cargo de Diretora de Gestão da
Tecnologia da Informação, pretendi apresentar um projeto de intervenção para o
desenvolvimento de uma Comunidade Virtual de Prática para apoiar a Gestão de TI
(CVP-GTI) no Ifba na integração dos gestores de TI dos campi de forma a implantar
as políticas e diretrizes para a tecnologia da informação na instituição. Unindo a
minha experiência e o estudo de teorias aplicadas à implantação da Governança de
TI, ao trabalho colaborativo e à gestão de pessoas e do conhecimento, pretendi
incentivar as atividades da CVP-GTI utilizando o Sistema de Gestão da
Aprendizagem Amadeus como ferramenta mediadora das atividades dos membros.
Avaliei a qualidade deste ambiente virtual de aprendizagem com base no critério da
usabilidade no trabalho final do curso de especialização lato senso em Engenharia
de Sistemas realizado na Escola Superior Aberta do Brasil e concluído em 2012. A
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escolha do tema proposto no projeto está relacionada, portanto, com as dificuldades
percebidas através de observação direta nas rotinas das atividades desenvolvidas
na Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal da Bahia.

1.2. Problema
Para facilitar a compreensão do leitor na definição da problemática motivadora deste
trabalho, que consiste na preocupação da diretoria sistêmica de gestão da TI com a
atuação dispersa e isolada dos gestores de TI dos campi do Ifba, faz-se necessário
contextualizar o ambiente organizacional do Instituto Federal da Bahia (Ifba) e as
mudanças que ele tem sofrido nos últimos cinco anos e posicionar a autora como
participante ativa do ambiente descrito, no qual ela atua, inclusive como agente de
transformação.

1.2.1. A instituição
O Ifba é uma instituição federal de ensino, criada mediante a transformação do
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), através da Lei
Federal 11.892 de 29 de dezembro de 2008. O instituto oferece cursos de educação
tecnológica profissional em todos os níveis do sistema educacional (médio, técnico,
graduação e pós-graduação), além de cursos de extensão e qualificação e, tem
atualmente, cerca de vinte e três mil alunos matriculados1. O ensino abrange várias
áreas do conhecimento, e os seus cursos e currículos possuem uma dinâmica que
os permite renovar-se frente às inovações pedagógico-educacionais, bem como uma
integração contínua às mudanças nos processos produtivos (novas tecnologias,
sistemas de trabalho e de produção etc.).
No período da pesquisa, o Ifba possuía dezesseis campi em pleno funcionamento
nas cidades de Salvador, Simões Filho, Camaçari, Santo Amaro, Feira de Santana,
Valença, Jequié, Vitória da Conquista, Seabra, Jacobina, Eunápolis, Porto Seguro,
Ilhéus, Irecê, Paulo Afonso e Barreiras; três campi funcionando em sedes provisórias
nos municípios de Brumado, Juazeiro e Euclides da Cunha e um Núcleo de EaD em
Dias D’Ávila. Cumprindo a fase III do Plano de Expansão do Governo Federal para a

1

Fonte: Sistec/dez-2012
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Educação Profissional, estão sendo construídos, além das sedes definitivas dos três
campi já citados, um campus no município de Lauro de Freitas e outro em Santo
Antonio de Jesus, totalizando, assim, vinte e duas unidades em 2014.

1.2.2. A tecnologia da informação no Ifba
A gestão da TI do Ifba é de responsabilidade da Diretoria de Gestão da Tecnologia
da Informação (DGTI) subordinada diretamente a Reitoria. Cada campus possui o
seu próprio gestor de TI que, apesar da subordinação hierárquica ao diretor geral do
campus,

é

funcionalmente

subordinado

a

DGTI.

Estes

gestores

têm

a

responsabilidade de executar as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Comitê de
Tecnologia da Informação em consonância com o Planejamento Estratégico de TI
(Peti), o Plano Diretor de TI (PDTI) e a Política de Segurança da Informação (PSI) da
instituição.
O Comitê de Tecnologia da Informação é um órgão consultivo composto por
representantes dos setores do Ifba, incluindo, o Colégio de gestores de TI dos
campi, e é responsável por propor as políticas de TI da instituição. Além disso, tem o
dever de nomear e acompanhar os trabalhos do Comitê Gestor da Segurança da
Informação.
A área de TI do Ifba tem como principais funções desenvolver as atividades de
prospectar novas tecnologias; elaborar e implementar projetos; desenvolver
sistemas aplicativos de apoio à gestão; administrar a rede corporativa; oferecer
suporte técnico ao usuário; elaborar o planejamento das contratações de soluções
de TI; fornecer suporte técnico ao sistema de telefonia do Ifba e prestar serviços de
internet, provedor de acesso, correio eletrônico e manutenção dos equipamentos de
informática da Instituição.
O Ifba é interligado por uma rede de voz e dados (VoIP2) que abrange todos os seus
campi e reitoria. Possui uma infraestrutura3 robusta com aproximadamente 6400
pontos de rede lógica; 140 servidores de redes (físicos e virtuais) para serviços de
internet, gerência da rede e banco de dados; alta capacidade de armazenamento de
2

Voz sobre IP

3

Dados do Relatório de Gestão 2012 disponível em www.ifba.edu.br/proap acessado em 02/03/2013.
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informações; roteadores e servidores de comunicação para conexões internas e
externas e uma conexão com a internet a velocidade de 10 Gbps.
Na última década, apesar do aumento nos investimentos financeiros, foi possível
identificar alguns problemas enfrentados pela atual gestão da TI do Ifba, tais como,
dificuldade de planejamento, controle e operação da rede e consequente
insatisfação dos usuários, inexistência de sistemas de informação para apoiar a
administração estratégica, dificuldade em atender a demanda por sistemas de
informação específicos, falta de uma política que permita priorizar as atividades do
setor e falta de pessoal técnico especializado em quantidade suficiente para suprir
as necessidades que lhe são demandadas.
O Ifba, como participante do programa de expansão do ensino profissional
promovido pelo governo federal, em cinco anos, passou de apenas quatro para vinte
unidades de ensino em funcionamento. Se verificarmos o mapa da Bahia (figura
1.1), veremos que algumas dessas unidades ficam bem distantes da sede da
instituição localizada na capital do estado, bem como, distantes entre si.

1.2.3. O mapa do Ifba

Figura 1.1 – Mapa de localização dos campi do Ifba
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Com este crescimento em tão curto espaço de tempo, coube à área de tecnologia da
informação a responsabilidade pela integração necessária para que o Ifba se
firmasse como uma única instituição respeitando os pressupostos que balizaram o
projeto de implantação dos Institutos Federais que, segundo Fernandes (2009)
conceberam uma organização estruturada como uma rede, para integrar
sistemicamente, através de uma reitoria, os diversos campi situados numa
determinada extensão territorial. Diante da responsabilidade de unir os nós dessa
rede, a TI entra como elemento facilitador provendo meios de convivência,
aproximação e conhecimento.
A distribuição das unidades do Ifba no extenso território do estado da Bahia, entre
outros problemas, acarreta aumento nas despesas com deslocamentos entre os
campi e entre o campus e a reitoria, além de comprometer as atividades da unidade
pela ausência dos gestores por conta das constantes viagens. Além disso, existe a
necessidade de centralização das informações de toda a instituição para que elas
possam de fato subsidiar a reitoria e seus órgãos de apoio nas ações sistêmicas e
no cumprimento do planejamento estratégico da instituição.
O suporte tecnológico disponível na área de TI pode reduzir esses custos,
substancialmente, além de organizar estas informações. Os gestores do Ifba têm
investido bastantes recursos em infraestrutura como, por exemplo, aumento no
número de servidores de redes, ampliação das redes lógicas das unidades,
aquisição

de

equipamentos

de

telefonia

e

videoconferência,

mas

esses

investimentos ainda não estão apresentando os resultados esperados pela falta de
sinergia na execução dos projetos entre a reitoria e os campi.
A DGTI como órgão sistêmico de gestão da tecnologia da informação do Ifba tem
enfrentado dificuldades para acompanhar as ações dos campi nesta área. É
importante salientar que a questão da autonomia dos campi não está claramente
definida na Lei 11.892/2008 que criou os institutos federais, o que traz algumas
dúvidas com relação à aplicação dos recursos de TI e sua consequente prestação
de contas aos órgãos de controle. Daí a necessidade de acompanhar o
desenvolvimento das ações estratégicas feita pelo gestor de TI no campus. A figura
1.2 apresenta um recorte no organograma da instituição delimitando os sujeitos
dessa pesquisa.
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1.2.4. Os sujeitos da pesquisa
p

4

Figura 1.2 – Estrutura organizacional e política da área de TI do Ifba

Os conselhos são órgãos deliberativos que instituem as políticas organizacionais do
Ifba. Os comitês de tecnologia da informação e gestão da segurança da informação
são responsáveis
áveis por propor as diretrizes para a área de TI que serão submetidas
aos conselhos, bem como, por acompanhar a execução das mesmas junto
ju
aos
diversos setores da instituição.
A Diretoria de Gestão da TI é responsável pela macrogestão da área de TI no
instituto enquanto o Colégio de Gestores de TI dos campi é um colegiado de caráter
consultivo, composto pelos gestores de TI de todos os campi do IFBA responsável
4

Regimento Interno do Ifba/2012 – disponível em www.ifba.edu.br/documentos.. Acessado em 05/06/2012
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pela elaboração macro do Plano Diretor de TI do IFBA e pela execução das políticas
estabelecidas pelo Conselho Superior.
Considerando a contextualização acima e a definição dos sujeitos da pesquisa,
posso sintetizar as inquietações que me levaram a propor este trabalho em uma
questão: como fazer para que os gestores de TI dos campi atuem em rede e de
forma colaborativa na execução das políticas e diretrizes definidas pelos órgãos
deliberativos e consultivos do Ifba, compartilhando recursos e conhecimentos?

1.3. Hipótese
Pelas observações do ambiente de trabalho percebi que já havia uma interação
entre os membros da equipe de TI do Ifba para troca de informações sobre as
tarefas cotidianas do trabalho e suas práticas, permitindo o compartilhamento das
soluções para os seus problemas mais comuns. Essa comunicação acontecia,
principalmente, pelo correio eletrônico e por ferramentas de comunicação
disponíveis na internet.
Considerando que essa prática muito se assemelhava aos conceitos definidos por
Etienne Wenger5 para referenciar o termo “Comunidade de Prática” como uma
comunidade que se distingue de outras formas organizacionais por alguns aspectos
como o seu objetivo, a escolha dos participantes, os motivos que as mantêm juntas
e o seu tempo de duração, imaginei ser esse o caminho de integração dos gestores
de TI dos campi e a DGTI de uma forma mais organizada e consolidada. E, ainda,
considerando a distância geográfica que afasta estes gestores uns dos outros as
atividades dessa comunidade precisavam ser desenvolvidas virtualmente. Portanto,
seria uma Comunidade Virtual de Prática.
Mas, qual a ferramenta virtual ideal para mediar às atividades da Comunidade
Virtual de Prática?
Com base no meu conhecimento das soluções digitais disponíveis percebi que
algumas delas poderiam ser utilizadas para apoiar esta tarefa. Mas, qual a melhor?
5

Etienne Wenger é pesquisador no campo da teoria da aprendizagem e a sua aplicação aos negócios
corporativos. Pioneiro em pesquisa sobre comunidades de prática: http://www.ewenger.com/index.htm.
Acessado em 07/05/2013
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Os softwares de acompanhamento de projetos foram descartados, uma vez que eles
estão voltados mais para o operacional, para o controle do tempo, custo e
cumprimento do objeto, pois, um projeto tem começo e fim o que não é o caso da
gestão que precisa ser contínua. Ficou patente que correio eletrônico, fóruns
virtuais, listas de discussão, chats e demais ferramentas da web 2.0 cobrem apenas
parte das necessidades de comunicação e organização do conhecimento de uma
Comunidade Virtual de Prática. O ideal seria tê-las todas, ou pelo menos a maioria
delas, reunidas em um único ambiente. Assim, a partir destas observações e
análises verifiquei que estas características eram mais facilmente encontradas em
um Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA).
Segundo Albuquerque, Edmundo e Damião (2006 apud MATOS, 2012), o SGA é um
ambiente virtual cujo objetivo primordial é apoiar o processo de aprendizado, quer
seja à distância quer seja semipresencial, pois proporciona e facilita diversas formas
de interação através de recursos específicos; possibilita controle das atividades e
monitoração de todas as interações e acessos, o que permite a pessoas com
interesses comuns trabalharem em grupo num processo colaborativo, integrando-se
e compartilhando conhecimentos através de funcionalidades que contemplam:
-

ferramentas de comunicação: (fórum de discussões, mensagens privadas,
chat, e-mail);

-

trabalho colaborativo: (ferramenta wiki, workshop, glossário);

-

interação: (teste, lição, trabalho e pesquisa de opinião, questionário);

-

repositório: (documentos arquivados no servidor, páginas criadas com o uso
do editor de textos, arquivos de outros sítios).

Lakatos e Marconi (1991) ensinam que hipótese é um enunciado geral de relações
entre variáveis, formulado como base provisória para um determinado problema.
Uma hipótese deve apresentar caráter explicativo ou preditivo compatível com o
conhecimento científico, revelando consistência lógica e sendo passível de
verificação empírica em suas consequências. Assim, subsidiada por esses
conhecimentos preliminares e baseada na questão colocada para estudo nesta
dissertação formulei a hipótese de que “A criação de uma Comunidade Virtual de
Prática, mediada por um Sistema de Gestão da Aprendizagem, vai potencializar a
integração da equipe de TI permitindo o desenvolvimento de um trabalho
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colaborativo, com compartilhamento de recursos e de conhecimento na gestão da
tecnologia da informação do Ifba”.

1.3.1. Da opção por uma Comunidade Virtual de Prática
O conceito de comunidade de prática é definido por Wenger (2001) como sendo
“comunidades que reuniam pessoas unidas informalmente – com responsabilidades
no processo – por interesses comuns no aprendizado e principalmente na aplicação
prática do aprendido”. Ainda para esse autor, uma Comunidade de Prática não é tão
somente um agregado de pessoas definidas por algumas características, são
pessoas que aprendem, constroem e “fazem” a gestão do conhecimento.
Mengalli (2004,

p.1) também

destaca o

aspecto do

aprendizado

e

do

comprometimento entre os membros de uma comunidade de prática: “Mais que
comunidades de “aprendentes”, a Comunidade de Prática (CoP) pode ser uma
“comunidade que aprende”, pois são compostas por pessoas que têm compromisso
de agregar as melhores práticas.”
Assim pode-se afirmar, a partir desses conceitos, que em uma comunidade de
prática existe o compromisso da participação, da troca de conhecimento e de utilizar
as melhores práticas. Os membros são pessoas que buscam o aprendizado e
compartilham conhecimento construído.
Wenger (2001) afirma ainda que esse conhecimento é capaz de direcionar a
estratégia da organização, gerar novas linhas de negócios, resolver problemas,
promover a disseminação das melhores práticas e desenvolver habilidades dos
empregados. As comunidades de prática fazem isto utilizando a criatividade e
interatividade dos seus membros através do livre compartilhamento de seus
conhecimentos.
É importante ressaltar que uma comunidade de prática não é uma equipe, pois não
é formada a partir de gerentes de acordo com suas especialidades, ou segundo a
capacidade de contribuir de cada indivíduo. Elas surgem de maneira informal sem
qualquer vínculo com a estrutura da organização, e por esse motivo não podem ser
gerenciadas (Wenger, 2001). Porém, os gestores podem encontrar formas de
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incentivá-las proporcionando infraestrutura adequada para o seu desenvolvimento
de forma a organizar e armazenar o conhecimento construído para posterior
recuperação.
Na Tabela 1.1 podemos conferir as diferenças entre quatro tipos de redes de
relacionamento comuns em uma organização feitas por Wenger (2001).

Tabela 1.1 – Diferenciação entre comunidades de prática e outras formas de organização (adaptado
WENGER, 2001).

Relacionando os objetivos de uma comunidade de prática descritos acima e a
problemática originária desta dissertação é natural que essa seja a solução que se
apresente com maior aderência para responder a questão aqui colocada.
Por ser de surgimento espontâneo, não existe uma fórmula pronta para a
organização de uma comunidade de prática. Mas, Wenger (2001) sugere que para
iniciar as comunidades de prática e também para sustentá-las com o passar do
tempo os gestores devem:
-

identificar comunidades de prática potenciais, capazes de acentuar as
competências estratégicas da organização;

-

proporcionar-lhes a infraestrutura necessária, permitindo que apliquem de
forma eficaz os conhecimentos especializados;
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usar métodos não-tradicionais para analisar o valor das comunidades de
prática.

E no nosso caso específico, é necessário também observar a disposição geográfica
dos futuros membros da comunidade de prática a ser criada. Devemos considerar a
distância, a disponibilidade de tempo e o perfil dos sujeitos desta pesquisa. Assim o
uso da tecnologia torna-se imprescindível porque aproxima e permite melhorias em
comunicação e trabalhos em grupo mesmo quando a distância física poderia ser
considerada uma dificuldade.
Dessa forma se justifica a proposta de criação de uma Comunidade Virtual de
Prática para integrar os gestores de TI do Ifba para construírem e compartilharem o
seu conhecimento.

1.3.2. Da opção por um Sistema de Gestão de Aprendizagem
A escolha das ferramentas para mediar uma comunidade de prática depende de
alguns fatores como o tipo de conhecimento a ser compartilhado, a disponibilidade
de infraestrutura técnica e a interdependência de algumas ferramentas de
colaboração existentes.
São várias as novas soluções de software que ajudam o compartilhamento do
conhecimento e que podem se tornar parte dos próprios processos de trabalho.
Pode-se observar uma convergência de ferramentas de colaboração, como as
ferramentas de comunidades, comunicações e diálogos baseados na web e os
sistemas de gestão de aprendizagem.
Assim, como em todos os aspectos importantes para a construção de uma
Comunidade Virtual de Prática a escolha das ferramentas adequadas deverá levar
em consideração o público alvo analisando seus processos formais e informais de
trabalho, o contexto físico e uma análise de como acontece a troca de conhecimento
na organização. A análise destes fatores deverá ser feita através de entrevistas e
até mesmo através da observação para os casos onde os indivíduos envolvidos não
conseguem explicar como seu trabalho é realizado e quais fontes são utilizadas
(TERRA, 2004).
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Os instrumentos frequentemente mais encontrados nas comunidades são os FAQs,
perfil dos desenvolvedores, critérios para associação e inclusão de projetos,
repositório de falhas, sistema de controle de versão, fórum, grupo de notícias, lista
de assinantes e chats. Todas familiares aos sujeitos desta pesquisa por estarem
presentes no seu cotidiano.
Os Sistemas de Gestão da Aprendizagem (SGA) são ferramentas imprescindíveis
ao processo de ensino/aprendizagem, que permitem acompanhar a construção do
conhecimento individual dos alunos por meio do registro da discussão, reflexão e
colaboração. Estes sistemas abrangem funcionalidades de armazenamento,
distribuição e gerenciamento de conteúdos de aprendizado, de forma interativa e
gradativa (GOMES, 2010).
Em outras palavras, estes ambientes têm como objetivo primordial apoiar o processo
de aprendizado quer seja à distância quer seja semipresencial, pois proporcionam e
facilitam diversas formas de interação, como as que ocorrem entre os próprios
alunos, entre os alunos e o conteúdo, e entre os alunos e o professor.
Dentre as características básicas deste tipo de sistema listadas por Pinheiro (2010),
destacamos as que interessam para o presente trabalho:
-

recursos interativos;

-

controle das atividades e monitoração de todas as interações e acessos;

-

Sistema Colaborativo de Aprendizagem, o que permite a pessoas com
interesses comuns trabalharem em grupo, integrando-se e compartilhando
conhecimentos.

Para Terra (2004) existem dois tipos de oportunidade, para que os indivíduos se
encontrem e compartilhem opiniões e informações na web, chamados de síncronas
e assíncronas. As primeiras permitem que duas ou mais pessoas trabalhem em
conjunto ao mesmo tempo, como nos sistemas eletrônicos de reuniões,
videoconferências e ferramentas de chat. As assíncronas, compostas por e-mail,
repositórios de conhecimento, fóruns de discussão, sistemas de gerenciamento de
conteúdo e documentos e ferramentas de workflow, são aquelas que permitem o
trabalho conjunto em momentos diferentes, sendo ideais para indivíduos com
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agendas intensas e múltiplos projetos, facilitando o trabalho conjunto quando não
existe a possibilidade da compatibilidade nos horários da agenda profissional.
Os sistemas de gestão de aprendizagem mais completos possuem funcionalidades
que permitem aos usuários trabalharem nas duas formas, por isso a proposta é de
que seja elaborado um modelo de uso relacionando essas funcionalidades que mais
se adaptem as necessidades para aplicação na Comunidade Virtual de Prática.

1.3.3. Da opção pelo Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus
O Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus é resultado de pesquisas de
mestrado e doutorado de pesquisadores do Centro de Informática da Universidade
Federal de Pernambuco (CIn/UFPE) e tem como objetivo estender ao máximo, os
estilos de interação entre os usuários, buscando, dessa forma, explorar os diversos
canais de percepção humana. Assim sendo, sua principal característica é a
integração com diversas mídias, tais como: jogos e simulações multiusuários (que
agregam recursos da realidade virtual); vídeos; conteúdo textual; áudio e imagens
(GOMES, 2011).
O SGA Amadeus é um bem público, distribuído pelo Ministério do Planejamento sob
a licença de Software Público o que permite a qualquer usuário ver e modificar o
código‐fonte, bem como a sua forma de funcionamento, tendo apenas a obrigação
final de divulgar os códigos‐fonte resultantes de seu trabalho.
O meu interesse por essa ferramenta se deu a partir do trabalho para a conclusão
do curso de especialização lato senso em Engenharia de Sistemas que realizei em
2012,

pela

Escola Superior Aberta

do

Brasil,

e

que

buscava

analisar,

comparativamente, a qualidade de dois ambientes virtuais de aprendizagem, o
Moodle e o Amadeus, sob o critério da usabilidade.
É importante que um sistema de gestão de aprendizagem seja de fácil interação
com o usuário, que seja fácil de aprender e manuseá-lo, que não exija muito esforço
para utilizá-lo, que seja agradável de trabalhar com ele, e que permita adaptações
de acordo com as tarefas que cada pessoa deve realizar.
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A avaliação foi feita com base nos cinco aspectos do critério de usabilidade definidos
por Souza e Spinola (2006, apud MATOS, 2012): facilidade para aprender sobre o
sistema; facilidade de uso; satisfação do usuário; flexibilidade e produtividade.
A escolha pelo SGA Amadeus foi pessoal, pois embora sabendo da existência de
outros sistemas de gestão de aprendizagem públicos e desenvolvidos em software
livre, inclusive com maior difusão no meio acadêmico, eu pretendi com esta decisão
valorizar o resultado das pesquisas realizadas por uma instituição de ensino pública,
brasileira e nordestina.
Foi também uma escolha de gestão, uma vez que o SGA Moodle é utilizado no Ifba
pela área acadêmica, mais especificamente, nos cursos de EaD. Assim, achei mais
adequado utilizar um ambiente virtual diferente para a área administrativa,
principalmente, porque no Ifba, o sistema Moodle é administrado pelos docentes, o
que reduziria minha autonomia para modificações e adaptações necessárias ao
objetivo proposto neste trabalho.

1.4. Objetivos
O

objetivo

principal

desta

pesquisa

foi

elaborar

uma

proposta

para

o

desenvolvimento de uma comunidade virtual de prática, mediada pelo Sistema de
Gestão de Aprendizagem Amadeus, para integrar os gestores da tecnologia da
informação do IFBA de forma a implementar as políticas e diretrizes da instituição de
forma colaborativa e compartilhada.
Para verificar a viabilidade da proposta examinou-se, primeiramente, o ambiente de
tecnologia da informação do Ifba para determinar as condições técnicas e
administrativas para a criação dessa comunidade virtual de gestão. Como parte
desta verificação foi feita a análise qualitativa do Sistema de Gestão de
Aprendizagem Amadeus com base no critério da usabilidade bem como, a definição
das funcionalidades que melhor corresponderiam às necessidades da comunidade.
A partir destas análises construiu-se um modelo de uso posteriormente integrado a
comunidade de forma a mediar às atividades dos seus membros.
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1.5. Metodologia
1.5.1. Tipo de pesquisa
O tipo de pesquisa utilizada nesse estudo se baseia na classificação apresentada
por Gil (2002), o qual categoriza uma pesquisa quanto aos seus objetivos gerais.
Sendo assim, este estudo tem caráter exploratório. Exploratório, porque visa ampliar
e aprofundar os conhecimentos de um tema ainda pouco pesquisado ou em uma
área na qual há pouca informação acumulada e sistematizada, como é o caso do
uso de um sistema de gestão de aprendizagem em comunidades virtuais de prática
moderada por gestores com vistas a alcançar resultados previamente definidos.
Muito embora os sistemas de gestão de aprendizagem sejam um tema no qual há
uma grande quantidade de conhecimento sistematizado, há pouco conhecimento
que o associe as comunidades virtuais de prática voltadas para a gestão
administrativa.
Ainda segundo esse autor, esse tipo de pesquisa pode envolver: (a) levantamento
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
tema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assim,
na maioria dos casos ela assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de
casos. Para esse trabalho, utilizamos o “levantamento bibliográfico” e “análise do
sistema de gestão de aprendizagem” para fundamentar a definição dos requisitos do
modelo proposto.

1.5.2.Procedimentos metodológicos
Para realização de um trabalho de pesquisa é necessário o emprego de um método.
Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 40),
“a finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, através
da comprovação de hipóteses, que por sua vez são pontes entre a
observação da realidade e a teoria científica que explica a realidade.
O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais, que
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo –
conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”.
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Portanto, pode-se dizer que o método compreende a elaboração dos diversos
procedimentos que orientam a realização da pesquisa científica. Os procedimentos
que nortearam a elaboração dessa pesquisa são descritos a seguir.
A primeira etapa compreendeu a realização de uma revisão bibliográfica em livros,
teses, dissertações e artigos de alguns especialistas, no sentido de obter a
fundamentação teórica necessária para essa pesquisa.
A segunda etapa foi reservada para a elaboração de modelos que resultou na
construção do protótipo da Comunidade Virtual de Prática para a Gestão da TI do
Ifba. Nesta etapa, primeiro foi criado o desenho da CVP-GTI com definição de seus
objetivos, regras, papéis e forma de atuação. Em seguida foi elaborado o modelo de
uso do SGA Amadeus para ser aplicado na CVP-GTI como ambiente virtual de
interação, a partir das seguintes funcionalidades disponíveis no SGA:
-

cadastro e gerenciamento de usuários;

-

funcionalidades disponíveis para o usuário Professor: cadastro e
gerenciamento de cursos que serão utilizados como para referenciar as
subáreas tecnologia da informação: governança, sistemas, redes, suporte,
segurança, etc.; disponibilização de materiais e de atividades;

-

funcionalidades disponíveis para o usuário Aluno: fórum, enquete,
seminários, etc.;

-

funcionalidades disponíveis para o administrador do sistema.

Na etapa final foram feitas as considerações finais sobre a aplicação do Sistema de
Gestão de Aprendizagem Amadeus a partir do modelo de uso concebido para
aplicação no desenvolvimento de uma Comunidade Virtual de Prática para apoio da
gestão da tecnologia da informação no Ifba.

1.6. Organização da dissertação
Esse trabalho foi organizado em sete capítulos. A partir da introdução são
apresentados conceitos sobre sociedade da informação e do conhecimento,
aspectos que envolvem a gestão de uma organização, comunidades virtuais de
prática e ambientes virtuais de aprendizagem. Em seguida, são apresentados a
proposta da dissertação, o modelo proposto para aplicação na CVP-GTI. Após as
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considerações finais e perspectivas de trabalhos futuros, são listadas as referências
utilizadas. A Figura 1.3 apresenta graficamente a organização dessa dissertação em
capítulos.

Problema: como fazer para que os
gestores de TI dos campi atuem em
rede e de forma colaborativa na
execução das políticas e diretrizes
definidas pelos órgãos deliberativos
e consultivos do Ifba,
compartilhando recursos e
conhecimentos?

Hipótese: “A criação de uma
Comunidade Virtual de Prática,
mediada por um Sistema de Gestão
da Aprendizagem, vai potencializar a
integração da equipe de TI
permitindo o desenvolvimento de um
trabalho colaborativo, com
compartilhamento de recursos e de
conhecimento na gestão da
tecnologia da informação do Ifba”.

Solução proposta: Elaborar um
modelo para uso do Sistema de
Gestão de Aprendizagem Amadeus
na Comunidade Virtual de Prática.

Conclusão: Apresentar o resultado
do trabalho apontando as próximas
etapas visando a aplicação da
solução proposta.
Figura 1.3 – Esquema da dissertação

2. Sociedade da Informação e do Conhecimento:
são abordadas as definições constantes do livro
verde organizado por Tadao Takahashi (2000)
que tratou das diretrizes do governo brasileiro
para inserção do país neste novo contexto e
uma breve descrição de alguns referenciais
teóricos sobre mudanças de paradigma e
tecnologia social.
3. Gestão organizacional: é apresentada uma
breve descrição de alguns referenciais teóricos
relativos a organização da instituição que
relacionam o seu modelo de gestão, seus
processos, suas pessoas e sua tecnologia,
mudanças de paradigma e tecnologia social.

4. Comunidade Virtual de Prática: são
apresentados os conceitos básicos relativos à
Comunidade de Prática dentro do contexto
organizacional; algumas características
fundamentais para a sua formação,
desenvolvimento e manutenção, bem como a
sua importância para a organização.
5. Ambientes Virtuais de Aprendizagem:
apresentação dos conceitos básicos relativos as
ferramentas web 2.0 e sistemas de gestão de
aprendizagem dentro do contexto acadêmicopedagógico e sua importância no processo de
ensino/aprendizagem; também é feito um
recorte específico para o Sistema de Gestão de
Aprendizagem Amadeus.
6. Um modelo para uso do Amadeus na
Comunidade Virtual de Prática: apresentação da
proposta de modelo do Sistema de Gestão de
Aprendizagem Amadeus para ser aplicado como
ferramenta de interação na Comunidade Virtual
de Prática.
7. Considerações finais e trabalhos futuros:
resumo da pesquisa descrita nessa dissertação,
explicitando as suas contribuições, problemas
encontrados ao longo do seu desenvolvimento e
sugestões para prosseguimento do trabalho.
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Capítulo 2 – Sociedade da Informação e do Conhecimento
“A mera disponibilização crescente da informação não basta para
caracterizar uma sociedade da informação. O mais importante é o
desencadeamento de um vasto e continuado processo de
aprendizagem.”
(ASSMANN, 2000, p. 3)

Neste capítulo são apresentados os conceitos do que se convencionou chamar de
sociedade da informação e a sua relação com a construção e difusão do
conhecimento. Aqui são abordadas as definições constantes do Livro Verde
organizado por Tadao Takahashi (2000) que tratou das diretrizes do governo
brasileiro para inserção do país neste novo contexto, bem como, uma breve
descrição de alguns referenciais teóricos sobre mudanças de paradigma e
tecnologia social.
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Conceitos e definições

Há, pelo menos, duas décadas, o mundo vem percebendo uma mudança na sua
organização social, fruto do desenvolvimento e aperfeiçoamento das tecnologias da
informação e comunicação. Para Tedesco (1999 apud ANDRADE, 2005) estes
impactos atuam no plano de estrutura dos nossos interesses que definem aquilo
que pensamos; modificam o caráter tradicional dos símbolos com que interagimos
condicionando aquilo com que pensamos e, alteram a natureza das comunidades
criando novos espaços onde desenvolveremos o nosso pensamento e
estruturaremos as nossas atividades.
O conhecimento tornou-se, hoje mais do que no passado, um dos principais fatores
de superação de desigualdades, de agregação de valor, criação de emprego
qualificado e de propagação do bem-estar. A nova situação tem reflexos no sistema
econômico e político. A soberania e a autonomia dos países passam mundialmente
por uma nova leitura, e sua manutenção - que é essencial - depende nitidamente do
conhecimento, da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico
(TAKAHASHI, 2000).
Para se referenciar a esse novo contexto os teóricos criaram a expressão Sociedade
da Informação que passou a ser utilizada, nos últimos anos do século XX, como
forma de transmitir o conteúdo específico do novo paradigma técnico-econômicosocial. As transformações técnicas, organizacionais e administrativas não estavam
mais baseadas na energia – como na sociedade industrial – mas sim na
disponibilidade

de

informação

propiciada

pelos

avanços

tecnológicos

na

microeletrônica e telecomunicações. Esse novo paradigma tem, segundo Castells
(2011) as seguintes características fundamentais:
-

A informação é sua matéria-prima: as tecnologias se desenvolvem para
permitir o homem atuar sobre a informação propriamente dita, ao contrário
do passado quando o objetivo dominante era utilizar informação para agir
sobre as tecnologias, criando implementos novos ou adaptando-os a
novos usos.

-

Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade porque a
informação é parte integrante de toda atividade humana, individual ou
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coletiva e, portanto todas essas atividades tendem a serem afetadas
diretamente pela nova tecnologia.
-

Predomínio da lógica de redes. Esta lógica, característica de todo tipo de
relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, materialmente
implementada em qualquer tipo de processo.

-

Flexibilidade: a tecnologia favorece processos reversíveis, permite
modificação por reorganização de componentes e tem alta capacidade de
reconfiguração.

-

Crescente convergência de tecnologias, principalmente a microeletrônica,
telecomunicações,

optoeletrônica,

computadores,

mas

também

e

crescentemente, a biologia. O ponto central aqui é que trajetórias de
desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do saber tornam-se
interligadas e transformam-se as categorias segundo as quais pensamos
todos os processos.
A ênfase dada à tecnologia na Sociedade da Informação e do Conhecimento pode
induzir ao pensamento de que a lógica dessas transformações é técnica e, portanto,
não sofrem interferência de fatores sociais e políticos. Mas, o que se deduz da
explanação acima é que os processos sociais e transformação tecnológica resultam
de uma interação complexa em que fatores sociais pré-existentes, a criatividade, o
espírito empreendedor, as condições da pesquisa científica afetam o avanço
tecnológico e suas aplicações sociais. Para Vergara (2013, p.19)
“A sociedade da informação gera e nutre a sociedade do
conhecimento, aquela que resulta de experiências, de valores, do
estabelecimento de relações, da elaboração da informação de forma
contextualizada e refletida”.

Para Werthein (2000), a flexibilidade que caracteriza a base do novo paradigma é,
talvez, o elemento que mais fortemente fundamenta as especulações positivas da
sociedade da informação. É ela que incorpora, na essência do paradigma, a ideia de
“aprendizagem”. A capacidade de reconfiguração do sistema refere-se a maior
disponibilidade para a incorporação da mudança. A noção de “aprendizagem” passa
a ser empregada em vários níveis, sendo o organizacional sua aplicação de maior
significado na reestruturação capitalista no novo paradigma.
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O Programa Sociedade da Informação no Brasil

No último ano do século XX, o governo brasileiro reuniu um grupo de especialistas
com o objetivo de traçar os possíveis contornos e diretrizes de um programa de
ações rumo à Sociedade da Informação no Brasil. Assim, o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) compôs o Grupo de Implantação do Programa Sociedade da
Informação no Brasil que envolveu mais de 300 pessoas no País e no exterior. O
resultado do trabalho deste grupo foi publicado no Livro Verde6 e tentava cobrir os
aspectos considerados relevantes para a Sociedade da Informação no Brasil, da
pesquisa e desenvolvimento a aplicações, do setor governamental ao setor privado,
das tecnologias avançadas ao impacto social.
Uma inserção bem sucedida na Sociedade da Informação requer, além de base
tecnológica e de infraestrutura adequadas, um conjunto de condições e de
inovações nas estruturas produtivas e organizacionais, no sistema educacional e
nas instâncias reguladoras, normativas e de governo em geral. O impacto positivo
que a “nova economia” pode gerar depende da participação do maior número
possível de pessoas, organizações e regiões como usuárias ativas das redes
avançadas de informação (TAKAHASHI, 2000).
Vale ressaltar que não basta uma infraestrutura moderna de comunicação. É preciso
ter competência para transformar informação em conhecimento. Isso requer
educação continuada ao longo da vida, para que o indivíduo não só acompanhe as
mudanças tecnológicas, mas, possa se apropriar delas criando situações novas.
O Programa Sociedade da Informação no Brasil definia, como uma de suas metas,
aperfeiçoar a própria gestão do governo – coordenação, planejamento, execução e
controle de ações, contabilidade pública etc. – e suas transações comerciais com o
setor privado, além de possibilitar aos cidadãos acesso aos serviços, participação
nas decisões e acompanhamento dos atos governamentais. Isso viria exigir da
Administração Pública Federal o emprego das tecnologias de informação e
comunicação em todos os poderes constituídos e níveis governamentais, o que
suscitou um grande investimento na área por parte do governo, mas sem a devida

6

TAKAHASHI, TADAO. Sociedade da Informação no Brasil: livro verde. Brasília: Ministério da Ciência e
Tecnologia, 2000.
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aferição dos resultados. Esse é o movimento que vem sendo levado a termo, no
momento, pelos órgãos de controle da União.
Como a sociedade da informação é o resultado da colaboração entre diferentes
parceiros, nos níveis local, nacional e internacional, as responsabilidades devem ser
compartilhadas entre governantes, organizações privadas e a sociedade civil.
Essa é uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado.
Mas, a tarefa de educar em uma sociedade da informação não pode se resumir em
treinar as pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação:
trata-se de investir na criação de competências suficientemente
amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na produção de
bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento,
operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho,
bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos
simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se
também de formar os indivíduos para “aprender a aprender”, de
modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e
acelerada transformação da base tecnológica (TAKAHASHI, 2000, p.
71).

As tecnologias de informação e comunicação proporcionam novas oportunidades
para integrar, enriquecer e ampliar os materiais de apoio didático. Além de
permitirem novas formas de interação e comunicação entre professores e
estudantes.
É importante observar que mesmo a capacidade de absorver tecnologias e de
selecioná-las adequadamente, pressupõe a existência de uma base de pesquisa
correspondente aos diversos níveis da cadeia de conhecimento a elas associadas e
a existência de técnicos capacitados para a geração e aplicação dessas tecnologias.
Esses técnicos são indispensáveis na geração de novos produtos e serviços
incorporando tecnologias de informação e comunicação, bem como para a
renovação de atividades tradicionais.
Para Takahashi (2000), uma questão muito importante e que não pode ser
desconsiderada diz respeito ao impacto do fator humano interno ao governo na
implantação do uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, uma vez
que, as estruturas organizacionais do setor governamental são complexas, funções
similares são pulverizadas por inúmeras instituições, seções e repartições e
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iniciativas integradoras que não favorecem a introdução de tecnologias de
informação e comunicação que precisam enfrentar uma estrutura de poder difusa.
Há evidentemente um grande movimento rumo ao uso intensivo de tecnologias de
informação e comunicação em aplicações governamentais no País. Todavia no que
se refere à Gestão Estratégica de Tecnologias de Informação e Comunicação:
-

não há coordenação pró-ativa desse movimento, articulando todas as
facetas envolvidas e promovendo metas de implantação, padrões
técnicos, compartilhamento de recursos etc.;

-

não há recursos humanos no setor público na quantidade e qualidade
necessárias para se levar a cabo as atividades de concepção,
desenvolvimento e/ou contratação e operação dos sistemas complexos de
que trata o setor público.

Ainda, referente a questão dos recursos humanos para o projeto, implementação e
operação de sistemas complexos para atender aos órgãos governamentais, o país
precisa superar a carência na formação desses especialistas. Sabemos que
profissionais capazes para a gestão eficaz das novas tecnologias de informação e
comunicação são resultados de um processo de capacitação contínuo e demorado,
além de bastante oneroso, por isso os egressos dessa formação são absorvidos
pelo setor privado que oferece melhores condições de trabalho. Como gerar e
manter tais quadros constitui um problema para todos os governos, sendo
especialmente crítico para os de países em desenvolvimento. Percebe-se uma
necessidade premente em se estruturar uma carreira para profissionais da área de
TI na Administração Pública Federal.
Há, para resumir, uma imensa lacuna em capacitação para gestão estratégica de
tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro que vem sendo
tratado com iniciativas ainda incipientes como a especialização em governança de TI
em parceria do TCU e Universidade de Brasília (UnB) no período 2011-20127.

7

Curso de pós-graduação em Governança de TI, realizado em parceria firmada entre o TCU e a UnB, no período
de 2011 a 2012, de modo a gerar benefícios para o amadurecimento da Governança de TI no âmbito da
Administração Pública Federal. A especialização contou com a participação de servidores do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, de agências reguladoras, de Ministérios, da CGU e do TCU. Fonte:
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=portal:detalhe:::::V:77096, acessado em 23/05/2013.
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Tal tarefa vem sendo articulada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, com a qual há em adição uma
atividade de planejamento de uma política de capacitação acelerada de recursos
humanos para a gestão de tecnologias de informação e comunicação. O fato de a
coordenação operacional dessas ações estar confiado a essa Secretaria agiliza
enormemente a implantação de medidas de natureza mais prática e que não
dependem da regulamentação formal. A figura 2.1 retrata as áreas de atuação dessa
Secretaria.

Figura 2.1 – Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação

A SLTI, Órgão Central do SISP, atua na orientação e no processo de planejamento
estratégico, na normatização, na gestão de recursos do Sistema, no incentivo de
ações prospectivas e na disseminação de informações e conhecimentos disponíveis
a todos os seus órgãos participantes8.
Algumas ações estão sendo implementadas e carecem de intensificação:
8

Informações disponíveis no site http://sisp.gov.br/. Acessado em 02/03/2013.
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criação da carreira da analista de tecnologia da informação. São
profissionais alocados nos órgãos seccionais do SISP que além da
remuneração salarial recebem uma gratificação por desempenho cujo
objetivo é reter esses especialistas no serviço público. Esta ação ainda
está restrita aos órgãos localizados em Brasília.

-

elaboração de modelos de referência para a implantação da governança
de TI na administração pública federal.

-

auditorias contínuas do TCU e da CGU na execução dos investimentos de
TI na Administração Pública Federal;

-

a casa civil da presidência da República tem buscado através de
instruções normativas acabar com a fragmentação dos programas e
iniciativas relativas a área de TI no governo federal;

-

investimento em ações de infraestrutura de telecomunicações de modo a
formar uma rede de ensino e pesquisa no país. Com esse objetivo, foi
reestruturada a empresa Telebrás;

-

incentivo aos desenvolvimento de aplicações em plataformas livres e sua
publicação no Portal Brasileiro de Software Público9.

Essas são algumas das iniciativas do governo brasileiro com o objetivo de colocar
um país na era da Informação e do Conhecimento.

9

Informações disponíveis no site http://sisp.gov.br/. Acessado em 02/03/2013.
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Capítulo 3 – Gestão organizacional
“A criação de um ambiente organizacional, com base na gestão do
conhecimento, traz a necessidade de uma profunda sinergia entre
três dimensões: infraestrutura, pessoas e tecnologia”.
(PONCHIROLLI; FIALHO, 2005, p. 5)

Neste capítulo são elencados alguns conceitos importantes para a gestão das
organizações modernas. É apresentada uma breve descrição de alguns referenciais
teóricos relativos à organização da instituição que relacionam o seu modelo de
gestão, seus processos, suas pessoas e sua tecnologia.

Capítulo 3. Gestão Organizacional

50

3.1. Modelos de gestão
Os primeiros estudos organizacionais tinham uma concepção mecanicista de mundo
e estavam impregnados da racionalidade cientifica que buscava o aumento da
produtividade através da previsibilidade, da padronização, do controle centralizado e
da visão fragmentada. Esse modelo reduzia o trabalhador a simples insumo no
processo produtivo. No final dos anos 1920, com as dificuldades enfrentadas pelo
sistema econômico mundial, a abordagem passou a ser mais humanística. E, dessa
forma os modelos de gestão foram se sucedendo buscando adequar as
organizações às mudanças que as crises políticas e econômicas provocavam na
sociedade. Na segunda metade do século XX, uma teoria com uma visão mais
sistêmica propunha uma gestão orientada para um melhor aproveitamento das
demandas e oportunidades oferecidas pela sociedade. Essa integração com o
ambiente externo viria a ser aprofundada com o surgimento da Gestão Estratégica
que além de trazer métodos de prospecção de oportunidades e ameaças, buscou
aprimorar o planejamento corporativo (FERREIRA, 2005).
Os estudos organizacionais mostraram que não existem modelos certos ou errados
e sim adequados ou não às circunstâncias em que são aplicados. Para Ferreira
(2005, p. 177):
“O sucesso das mudanças que os gestores precisam buscar em
suas organizações depende, entre outros fatores, da adoção de uma
política de gestão de pessoas adequada aos novos modelos de
gestão. A superação das limitações apontadas nos estudos
administrativos tradicionais e a incorporação de ideias propostas
pelas abordagens inovadoras estão relacionadas à forma como a
organização percebe as pessoas que nela trabalham”.

As teorias surgidas no contexto complexo, sem padronização e instável da
atualidade são modelos ainda em construção e que ainda, não foram totalmente
incorporados pelas organizações.
Para Tachizawa e Andrade (2002) a instituição da era da Sociedade do
Conhecimento é dinâmica e capaz de responder com celeridade às mudanças do
mercado. Ela possui uma estrutura mais achatada e apoiada em equipes,
eliminando a hierarquia burocrática, se baseando no compromisso em vez de
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controle. Os processos organizacionais são simplificados em favor da produtividade
e da qualidade. Essa nova instituição é aberta e atua em rede.
Para funcionar adequadamente uma instituição deve possuir um modelo de gestão
definido, o qual deve ser explícito e claro para todos. Para Tachizawa & Andrade
(2002, p. 63) “O modelo de gestão, como uma abstração da realidade, foi
estabelecido com o fim de representar instrumentos e técnicas que, de forma
integrada, possam constituir suporte ao gerenciamento de uma instituição”.
É válido transferir esses conceitos de gestão organizacional para uma instituição de
ensino?
Fernandes (1998 apud Tachizawa e Andrade, 2002), faz uma analogia entre uma
escola e uma empresa relacionando seus aspectos organizacionais: fornecedor e
professor; clientes internos e funcionários; produto e profissional formado; mercado
e organizações que absorverão o profissional formado. Assim, caracteriza uma
instituição de ensino enfocando os seguintes elementos: missão, produtos e
processos internos, mercado, fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores
oficiais. Esses fatores correlacionados entre si permitem conclusões que possibilitam
identificar uma instituição de ensino como uma organização.

3.2. Instituição de ensino multicampi
Historicamente, a ideia de universidade brasileira é apenas de um conglomerado de
faculdades, escolas e institutos superiores. O modelo de instituição de ensino
superior se caracteriza pelas dificuldades de integração da gestão, das funções e
das atividades universitárias.
Fialho (2005) afirma que não se pode desprezar as variáveis de âmbito acadêmico,
organizacional e espacial quando o objetivo é formular o modelo universitário, pois
são indissociáveis, interpendentes e repercutem de forma mais intensa sobre a
universidade multicampi que por sua desconcentração organizacional e dispersão
físico-geográfica necessita de um certo grau de organicidade capaz de assegurar o
exercício de suas atividades, o seu desempenho e a realização de sua missão.
Assim, as dimensões espaço-temporais e funcionais envolvem problemas que
devem ser tratados de forma distinta entre as instituições universitárias formadas por
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um só campus, por muitos campi ou aquelas localizadas em apenas um ou mais
municípios.
A expressão multicampi deve ser reservada para designar uma instituição em que
haja pluralidade de campus onde é exigido um certo grau de integração, como algo
intrínseco a todo o conjunto. A designação multicampi comporta algo mais que o
número de campus ou a sua localização territorial e nesta configuração, o sentido de
organicidade é imprescindível (FIALHO, 2005).
Ainda segundo essa autora, a simples distribuição de unidades em um determinado
território e designá-las como campus de uma universidade não é suficiente para
denominá-la como universidade multicampi, pois esta designação
“deve apontar para uma certa organicidade do modelo
universitário na perspectiva mesmo da própria história da
universidade, em geral, e, particularmente, na história da
universidade brasileira.” (FIALHO, 2005, p. 56).

Não há consenso quanto a que modelos teóricos administrativos devem ser
aplicados na gestão universitária e, reduzir essa problemática a soluções gerenciais,
acaba revelando a sua parcialidade, uma vez que responsabilizam, direta e
exclusivamente, as técnicas de gerência ou os recursos humanos ou a introdução de
modernos procedimentos operacionais, como por exemplo, a informatização.

3.3. Gestão de processos
O impulso pela gestão de processos ocorreu em meados dos anos 1990, com os
conceitos de reengenharia dos processos, disseminados principalmente por Thomas
Davenport. Sua base estava no redesenho dos processos, a partir da análise das
melhores práticas de mercado. A gestão de processos busca integrar tanto os
conceitos da melhoria contínua como os conceitos da reengenharia, fazendo com
que os trabalhos de processos não sejam mais vistos como projetos pontuais de
análise, mas sim, como um programa contínuo de gestão.
Segundo Davenport (1994, p. 6), “um processo é um conjunto de atividades
estruturadas e medidas destinadas a resultar em um produto especificado para um
determinado cliente ou mercado (...) é uma ordenação específica das atividades de
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trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, e inputs e outputs10
claramente identificados: uma estrutura para a ação”.
Para Bonfim (2007) os principais componentes de um processo são:

Figura 3.1 – Componentes de um processo. Adaptado de Bonfim (2007).

A necessidade da visão sistêmica nas organizações tem levado a administração à
desvincular o foco que detinha no trabalho, departamento ou funções para o foco no
gerenciamento dos processos de trabalho. A tabela 3.1 relaciona as diferenças
destas duas visões organizacionais, segundo Davenport (1994).
Estrutura departamental
Barreiras departamentais (ilhas)
Dificuldade de comunicação
Resultados por áreas
Tomada de decisão centralizada no
gestor/diretor
Competição entre áreas/pessoas
Foco na hierarquia e não nos clientes
Duplicidade de Controles/Tarefas
Burocracia

Gestão por processos
Elimina barreiras dentro da organização
funcional
Estrutura ágil e flexível
Resultados por processos
Amplo envolvimento das pessoas por
resultado
Clientes e fornecedores internos claramente
definidos
Autonomia para a tomada de decisão
Cooperação entre equipes/grupos
Foco nas expectativas e necessidades dos
clientes

Tabela 3.1 – Estrutura departamental x gestão por processos (adaptado de DAVENPORT, 1994)
10

Entradas e Saídas
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Existem diferentes enfoques sobre os tipos e classificações de processos, mas
consolidando os diversos entendimentos afirma-se que os principais e que podem
ser identificados e implementados nas organizações são os processos primários ou
de negócio que podem ser entendidos como aqueles que caracterizam a atuação da
organização e que são suportados por outros internos, resultando no produto ou
serviço que é recebido por um cliente externo; processos de suporte ou apoio que
são os conjuntos de atividades que garantem o apoio necessário ao funcionamento
adequado dos processos primários; processos gerenciais que são aqueles
focalizados nos gerentes e nas suas relações e incluem as ações de medição e
ajuste do desempenho da organização (GONÇALVES 2000, apud BONFIM, 2007).
Segundo Davenport (1994) os processos de gerenciamento envolvem planejamento,
fixação de metas, monitoramento, tomada de decisões e comunicação com relação
aos processos ativos operacionais-chave de uma organização. Tais atividades não
são, em muitos casos, desempenhadas a serviço de clientes específicos.
Os processos ainda podem ser classificados quanto sua hierarquia. A hierarquia do
processo é “a forma de classificar os processos de acordo com o seu grau de
abrangência na organização”. Davenport (1994) sintetiza a hierarquia desta maneira:
-

Macroprocesso: é um processo que geralmente envolve mais de uma
função da organização, cuja operação tem impactos significativos nas
demais funções. Dependendo da complexidade, o processo é dividido em
subprocessos;

-

Subprocessos: divisões do macroprocesso com objetivos específicos,
organizadas seguindo linhas funcionais. Os subprocessos recebem
entradas e geram suas saídas em um único departamento;

-

Atividades: os subprocessos podem ser divididos nas diversas atividades
que os compõem, e em um nível mais detalhado de tarefas.

Para uma gestão adequada, as organizações precisam conhecer seus processos,
entender e diagnosticar as atividades e tarefas desenvolvidas e executadas por
pessoas, bem como os envolvimentos existentes em cada etapa.
Quanto maior o gerenciamento dos os seus processos, maior será a probabilidade
de que eles tragam os benefícios e resultados planejados pela organização. Para
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assegurar a gestão efetiva e a melhoria contínua dos seus processos de negócio,
Bonfim (2007) aconselha a organização a considerar os seguintes aspectos críticos:
-

Seus objetivos devem ser claros e mensuráveis.

-

É essencial assegurar um forte compromisso por parte dos gestores e dos
colaboradores da organização.

-

Seus colaboradores são fontes valiosas de informação e conhecimento, e
o seu envolvimento facilita a criação do compromisso necessário e a
aceitação das mudanças propostas.

-

A comunicação ajuda a criar a Ambiência Organizacional e o compromisso
dos colaboradores, bem como a definição dos objetivos a serem atingidos.

A construção de um modelo orientado a processos requer trabalho em equipe, de
forma a assegurar que todo o conhecimento disponível será utilizado. O desenho
deve permitir aos colaboradores terem uma visão global da organização e qual a sua
real participação nela.
A figura 3.2 resume a dinâmica da gestão de processos descrita por Davenport
(1994).

Figura 3.2 – Ciclo da gestão de processos (adaptado de DAVENPORT, 1994)
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A Gestão de Processos é uma metodologia que permite acompanhar, avaliar e
redesenhar os processos de trabalho, visando à melhoria contínua destes e o
alcance dos objetivos estratégicos da organização (DAVENPORT, 1994).
Para finalizar, a tabela 3.2 traz um resumo do que para esse autor, são alguns
equívocos que uma organização pode incorrer na implantação da gestão de
processos.
OS 7 ERROS DA GESTÃO DE PROCESSOS (Business Process Management)
1. Fazer a Gestão sem a Automação
O redesenho do processo deve, desde o
princípio, ser mapeado com a perspectiva de
automação para que se tenha agilidade e
controle sobre o processo.
2. Fazer a Automação sem a Gestão
A implantação do sistema de automação é vista
como o fim em si e não como um meio para uma
melhoria na gestão dos processos. É preciso
primeiro mapear como o processo deve ser
executado e gerenciado para então se partir para
a automação.
3. Não fazer a implantação com a visão
A gestão de processos deve ser vista como um
do todo
programa contínuo na organização e não apenas
como um projeto com começo, meio e fim.
4. Falta de Priorização de Processos e
Os recursos da organização são limitados, tanto
Melhorias
financeiro, pessoal ou tecnológico. A partir da
visão do todo, critérios devem ser utilizados para
se definir quais processos precisam primeiro ser
analisados e melhorados.
5. Pouco ou nenhum envolvimento dos
Se não for criado o comprometimento dos
usuários / papéis
usuários, facilmente o trabalho pode ser aos
poucos deixado de lado e as atividades serão
realizadas como sempre foram, com os mesmos
problemas.
6. Pouca sinergia com as iniciativas de
A implantação de uma solução de automação de
TI existentes
gerenciamento de processos é complementar as
soluções já existentes na organização. Assim, é
imprescindível que a área de tecnologia seja
totalmente envolvida.
7. Falta de alinhamento com a estratégia A gestão de processos deve contribuir para a
corporativa
melhoria do negócio. Portanto, deve-se definir
indicadores de desempenho para os processos
totalmente alinhados com os indicadores
estratégicos da organização. E, a medição e
análise dos resultados devem ser feitas
periodicamente para que os problemas sejam
identificados e ações possam ser tomadas a
tempo.
Tabela 3.2 – Erro na implementação da gestão de processos (adaptado de DAVENPORT, 1994).
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Toda organização é um sistema. Ou seja, funciona como um conjunto de
processos. A identificação e o mapeamento destes processos permitem um
planejamento adequado das atividades, a definição de responsabilidades e o uso
adequado dos recursos disponíveis (BONFIM, 2007).

3.4. Gestão estratégica de tecnologia da informação
Alinhar os recursos da Tecnologia da Informação (TI) ao negócio organizacional se
tornou um desafio de nível estratégico nas organizações, uma vez que elas buscam
um uso cada vez mais intenso e amplo da TI para atingir seus objetivos.
Para Fagundes (2000) a nova organização de TI será menor, mais distribuída e mais
dependente da cadeia de fornecedores. O principal foco será a inovação dos
processos organizacionais a partir das tecnologias de informação. Os especialistas
de TI deverão ser peritos em inovação e intra-empreendedores. A nova organização
será efetivamente uma organização de serviços compartilhados para as diversas
unidades de negócios da organização. Para que isso aconteça
Será essencial a utilização de padrões de governança (ITIL, CMMI,
PMP, Six Sigma e TQM) para a eficiência operacional. O modelo
federado, uma mistura de centralização e serviços locais com
determinados graus de autonomia, será importante para o controle
de custos. Os sistemas de informação fragmentados deverão ser
integrados através da arquitetura orientada a serviços (SOA),
incluindo as cadeias de fornecedores e distribuidores. Algumas
funções operacionais desaparecem das estruturas internas de TI,
pois são fortes candidatas a terceirização. (FAGUNDES, 2000, p. 05)

Na última década, um importante conceito vem se destacando na gestão da TI:
trata-se da Governança de TI. Os gestores têm procurado mais conhecimento sobre
o valor estratégico que a TI tem, considerando suas peculiaridades e melhores
práticas de gerenciamento. Esta situação reforça o conceito de que esse
conhecimento é essencial, pelo investimento que representa e pela crescente
dependência que as organizações têm da tecnologia.
Weill & Ross (2006 apud FERNANDES e ABREU, 2006) destacam que o segredo
em se elaborar um projeto eficaz de Governança de TI é “fazer tudo da maneira
mais simples possível”. Para tanto, são apontados quatro passos essenciais a se
seguir no processo de desenvolvimento das políticas:
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buscar alinhamento com as áreas de negócios, uma vez que é necessário
conhecer profundamente a estratégia dos demais departamentos da
organização para estipular os objetivos da TI para trazer resultados para o
negócio;

-

mapear quais são os projetos e os serviços de TI a fim de reduzir custos e
ganhar confiança das demais áreas;

-

estabelecer prioridades (fazendo os projetos e serviços de TI estarem de
acordo com a estratégia do negócio) para a real valorização da companhia
perante o cliente final;

-

acompanhar resultados para estipular metas factíveis à equipe e identificar
fatores negativos ao desempenho da área.

Sobre a Governança de TI, existem cinco importantes decisões que determinam o
uso eficiente da TI, segundo Fagundes (2000). Elas estão dispostas a seguir na
tabela 3.3.

Princípios de TI
Arquitetura de TI

Infra-estrutura de TI
Investimentos e Priorização de TI
Aplicações de negócio

Esclarece o papel de negócio da TI e trata das
declarações de alto nível sobre como a TI deve
ser utilizada no negócio
Define os requisitos de integração e
padronização dos processos, sustenta o
modelo operacional da organização e trata da
organização lógica de dados, definida a partir
de um conjunto de políticas.
Determina os serviços de entrega e de suporte
da TI e coordena os serviços de
TI de maneira centralizada e compartilhada
Decide quanto e onde investir em TI, incluindo a
aprovação de projetos e as técnicas de
justificação.
Especifica as necessidades de aplicações, quer
sejam adquiridas em formas de pacote ou
desenvolvidas internamente.

Tabela 3.3 – As decisões da TI (adaptado de FAGUNDES, 2000).

Alguns modelos de referência foram desenvolvidos para auxiliarem as organizações
no seu processo de inovação, ou seja, de aplicação de uma tecnologia ou um
conhecimento visando atender requisitos de negócio.
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Dos modelos existentes os dois que vem sendo amplamente utilizados nas
corporações para implementar a Governança em TI são a ITIL e o Cobit.
A ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um guia de boas práticas
para o gerenciamento de serviços de TI. Este framework tem suas recomendações
como foco na qualidade e, consequentemente, no cliente dos serviços, de forma a
abranger processos gerenciais, agrupados por disciplinas, auxiliando a organização
na gestão operacional/tática, mas visando alinhar a TI com o negócio (FERNANDES
e ABREU, 2006).
A ITIL é um modelo não-proprietário e público que define as melhores práticas para
o gerenciamento dos serviços de TI. Cada módulo de gestão da ITIL define uma
biblioteca de práticas para melhorar a eficiência de TI, reduzindo os riscos e
aumentando a qualidade dos serviços e o gerenciamento de sua infraestrutura. A
figura 3.3 mostra as quatro dimensões contempladas por este modelo.

Figura 3.3 – As quatro dimensões da ITIL
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Para Fernandes e Abreu (2006), o CobiT (Control Objectives for Information and
related Technology) é um manual de boas práticas destinado ao gerenciamento de
TI. O CobiT inclui recursos tais como um sumário executivo, um framework, controle
de objetivos, mapas de auditoria, um conjunto de ferramentas de implementação e
um guia com técnicas de gerenciamento. As práticas de gestão do Cobit são
recomendadas pelos peritos em gestão de TI que ajudam a otimizar os
investimentos de TI e fornecem métricas para avaliação dos resultados. O CobiT
independe das plataformas de TI adotadas nas organizações.
A figura 3.4 representa os quatro domínios do Cobit.

Figura 3.4 – Os quatro domínios do CobiT

Esses padrões devem ser adotados pelas organizações de TI em maior ou menor
escala, dependendo da complexidade do negócio. Quanto mais complexo o negócio,
mais formal devem ser a implantação dos processos e seu controle. Se analisarmos
as técnicas e as práticas recomendadas por esses padrões nós chegaremos a
conclusão que são óbvias para uma boa gestão de TI, entretanto se as ignorarmos
colocaremos em risco a organização.
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Para se alcançar uma gestão eficiente de TI é preciso se focar em quatro
dimensões: Pessoas, Projetos, Processos e Métricas. Cada dimensão já possui um
conjunto de práticas e técnicas para assegurar a eficiência da gestão. (FAGUNDES,
2000).
Ainda para esse autor, a dimensão mais importante no processo é a que envolve as
pessoas. Nessa dimensão é onde as habilidades do gestor são colocadas à prova,
pois é onde se investe mais tempo, procurando alinhar cada membro da equipe aos
objetivos da organização e no aperfeiçoamento das habilidades técnicas e de
comportamento. Além, de administrar os conflitos internos.
O desafio dos gestores é desenvolver e implementar um modelo de gestão que
demonstre o valor de TI nas organizações. Para isso, Fagundes (2000) considera
importante que o gestor compartilhe a liderança, implante um modelo de governança
de TI, estimule o comportamento orientado a resultados de negócios dos
profissionais de TI, evite controles excessivos, busque a simplicidade, desenvolva
uma organização de TI orientada para os negócios da organização, avalie o
desempenho de TI constantemente, busque a maturidade da organização, atenda os
requisitos de auditoria.
A nova organização de TI deverá integrar todos os sistemas de informação da
organização, criando uma consistência e visibilidade dos dados corporativos. Essa
visão integrada não se limita aos sistemas de aplicação desenvolvidos e
gerenciados por TI, mas por todos os sistemas desenvolvidos e utilizados na
organização (FAGUNDES, 2000).
Algumas posições nas organizações de TI nas organizações tendem a desaparecer
cedendo lugar a contratação de serviços terceirizados, tais como programação,
operação de computadores, help-desk e suporte a mainframes e sistemas legados.
Entretanto, outras posições deverão ser criadas para atender ao novo modelo de
governança de TI, como por exemplo, especialistas para executar e controlar as
funções estabelecidas pela ITIL (FERNANDES e ABREU, 2006)
A crise econômica iniciada em 2008 alertou os executivos sobre a importância das
políticas de governança. Porém, no Brasil esse processo ainda se encontra em sua
fase inicial no que se refere ao desenvolvimento e aprimoramento de processos para
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controle das operações de TI. No âmbito da Administração Pública Federal (APF) o
processo de implantação da Governança de TI, se iniciou de fato, com a publicação
da Instrução Normativa 04/2008/SLTI/MPOG que apesar de ter o objetivo de dispor
“sobre processo de contratação de serviços de tecnologia da informação pela
administração pública federal direta, autárquica e fundacional “ no seu art. 4 inciso IV
orientava os órgãos da APF para
“a formação de Comitês de Tecnologia da Informação que envolvam
as diversas áreas dos órgãos e entidades, que se responsabilizem
por alinhar os investimentos de Tecnologia da Informação com os
objetivos do órgão ou entidade e apoiar a priorização de projetos a
serem atendidos. (IN 04/2008/SLTI/MPOG).

A partir desta instrução normativa e de sua reedição pela IN 04/2010/SLTI/MPOG
uma ação conjunta do Tribunal de Contas da União, da Corregedoria Geral da União
e da Secretaria de Logística da Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, vem sendo executada com o objetivo de
auxiliar os órgãos da APF a implementarem a Governança de TI.

3.5. Gestão de pessoas
Para Chiavenato (1994), existe uma grande diferença entre gerenciar pessoas e
gerenciar com pessoas. No primeiro caso, as pessoas são o objeto da gerência, são
guiadas e controladas para alcançar determinados objetivos. No segundo caso, as
mesmas são o sujeito ativo da gerência, são elas que guiam e controlam para atingir
os objetivos da organização e os objetivos pessoais.
Assim, segundo esse autor, a Gestão de Pessoas se baseia em três aspectos
fundamentais:
1. As pessoas como seres humanos: dotados de personalidade própria,
profundamente diferentes ente si, com uma história particular e diferenciada,
possuidores

de

conhecimentos,

habilidades,

destrezas

e

capacidades

indispensáveis à adequada gestão dos recursos organizacionais. Pessoas como
pessoas e não como meros recursos da organização.
2. As pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais: como
elementos impulsionadores da organização capazes de dotá-la de inteligência,
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talento e aprendizados indispensáveis à sua constante renovação e competitividade
em um mundo de mudanças e desafios. As pessoas como fontes de impulsão
próprio que dinamiza a organização e não como agentes passivos, inertes e
estáticos.
3. As pessoas como parceiros da organização: capazes de conduzi-la à
excelência e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas fazem investimentos na
organização - como esforço, dedicação, responsabilidade, comprometimento, riscos
etc. - na expectativa de colher retornos desses investimentos - como salários,
incentivos financeiros, crescimento profissional, carreira etc. Qualquer investimento
somente se justifica quando traz um retorno razoável. Na medida em que o retorno é
bom e sustentado, a tendência certamente será a manutenção ou aumento do
investimento. Daí o caráter de reciprocidade na interação entre pessoas e
organizações. E também o caráter de atividade e autonomia e não mais de
passividade e inércia das pessoas. Pessoas como parceiros ativos da organização e
não como meros sujeitos passivos.
A figura abaixo reflete essa mudança de paradigma:
Pessoas como recursos
• Empregados isolados nos cargos
• Horário rigidamente estabelecido
• Preocupação com normas e regras
• Subordinação ao chefe
• Fidelidade à organização
• Dependência da chefia
• Alienação à organização
• Ênfase na especialização
• Executoras de tarefas
• Ênfase nas destrezas manuais
• Mão de obra

Pessoas como parceiras
• Colaboradores agrupados em equipe
• Metas negociadas e compartilhadas
• Preocupação com resultados
• Atendimento e satisfação do cliente
• Vinculação à missão e à visão
• Interdependência com colegas e equipe
• Participação e comprometimento
• Ênfase na ética e na responsabilidade
• Fornecedoras de atividades
• Ênfase no conhecimento
• Inteligência e talento

Figura 3.5 – As pessoas são recursos ou parceiras da organização? (adaptado de CHIAVENATO, 1994)

Para Chiavenato (1994), os processos de Recursos Humanos podem ser divididos
em seis grandes áreas, conforme mostra a Figura 3.6:
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Figura 3.6 – As áreas da moderna gestão de pessoas (CHIAVENATO, 1994)

Com as mudanças ocorridas nas organizações e o aumento da complexidade da
forma dos gestores atuarem, cada vez mais evidenciam-se as diferenças entre os
momentos e os espaços em que as diversas competências devam ser aproveitadas.
Vergara (2013), explica que se tomarmos como referência algumas mudanças que
vê acontecendo em escala global, é possível identificar as suas influências no
ambiente de negócios em que as organizações atuam.
“A primeira dessas mudanças diz respeito à emergência de uma
sociedade baseada na informação e no conhecimento e que se
manifesta na forma de acelerado desenvolvimento tecnológico. A
segunda refere-se ao processo de globalização, que viola a noção de
mercados domésticos. [...] No que se refere aos clientes, pode se
dizer que hoje expressam elevado nível de exigência em relação à
qualidade dos produtos e serviços oferecidos”. (VERGARA, 2013, p.
26)

Estas afirmações ratificam as ideias de Chiavenato (1994) conforme figura 3.7
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Figura 3.7 – Tendência atuais do mundo moderno (CHIAVENATO, 1994)

Chiavenato (1994) chama a atenção para as mudanças no que concerne a sua
relação com os aspectos organizacionais e culturais na era da informação, conforme
está esquematizada na figura 3.8.
“Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que
predomina nas organizações, pois depende de vários aspectos como
a cultura que existe em cada organização, a estrutura organizacional
adotada, as características do contexto ambiental, o negocio da
organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e uma
infinidade de outras variáveis importantes” (Chiavenato, 1994, p. 45).

Figura 3.8 – A nova orientação em plena era da informação (CHIAVENATO, 1994)
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Segundo Vergara (2013), mentalidade não é competência. A competência se
estabelece a partir de uma mentalidade transformada em comportamento, assim
como característica não é competência. Uma pessoa pode ser sensível para lidar
com diferenças individuais, mas não usar essa sensibilidade no trabalho em equipe.
Essa sensibilidade transforma-se em competência gerencial quando o gestor a usa
para conhecer a si e o que está ao seu redor, bem como para criar, desenvolver e
manter as equipes de trabalho direcionadas a atingir os mesmos objetivos. Assim, a
autora elenca as seguintes capacidades requeridas para o moderno gestor de
pessoas:
-

compartilhar visão, missão, objetivos, metas, estruturas, tecnologias e
estratégias;

-

perscrutar, monitorar o ambiente externo;

-

contribuir para a formação de valores e crenças dignificantes;

-

ter habilidade na busca de clarificação de problemas;

-

ser criativo;

-

fazer da informação sua ferramenta de trabalho;

-

ter iniciativa, comprometimento, atitude sinérgica, ousadia

-

visualizar o sucesso;

-

construir formas de auto-aprendizado;

-

conhecer seus pontos fortes e os fracos;

-

ouvir e ser ouvido;

-

reconhecer que todo o mundo tem alguma coisa com que pode contribuir;

-

viabilizar a comunicação;

-

pensar globalmente e agir localmente;

-

reconhecer o trabalho das pessoas;

-

ter energia radiante;

-

ser ético.

A Gestão de Pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz
das pessoas para o atingimento de metas organizacionais e individuais
(CHIAVENATO, 1994).
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3.5.1. Liderança
Como o próprio termo já sugere, o indivíduo é um ser único e ímpar. Ele faz
diferença no grupo exatamente por sua individualidade, portanto, para que
desenvolva um bom trabalho em equipe, é necessário estar sob uma boa liderança
que possa socializá-lo e assim, aproveitar ao máximo seu potencial individual.
Segundo Chiavenato (1994, p. 137), liderança é “uma influência interpessoal
exercida em uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação
humana, para consecução de um ou mais objetivos” e pode ser dividida em:
-

liderança como influência: uma pessoa pode influenciar outra em função
do relacionamento existente entre elas;

-

liderança que ocorre em determinada situação: ocorre em dada estrutura
social decorrente da atribuição de autoridade para a tomada de decisão;

-

liderança dirigida pelo processo de comunicação humana, capacidade de
induzir o grupo a cumprir as obrigações atribuídas a cada um com zelo e
correção;

-

liderança visando à concepção de um ou de diversos objetivos
específicos: o líder como meio para atribuir seus objetivos ou
necessidades.

Belluzzo (2002 apud PESTANA, et al. 2003), sugere que um bom líder deve:
-

focar nos objetivos a serem alcançados;

-

orientar para a ação;

-

ter confiança em si próprio e no grupo;

-

ter habilidade para lidar e conviver com pessoas, fazer as coisas com e
por meio das pessoas;

-

ser criativo e inovador;

-

ser flexível, estar aberto a mudanças;

-

tomar decisões (pensar e agir diante de uma situação);

-

desenvolver altos padrões de desempenho e avaliação, buscando
excelência, eficiência, eficácia, produtividade e qualidade.
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Assim, parte-se do pressuposto de que só conquistam o sucesso os grupos que
superam as tendências comportamentais de cunho individualista. Por isso,
transformar os grupos em verdadeiras equipes constitui um grande desafio. Pode-se
considerar que as equipes de trabalho são instâncias inerentes à vida organizacional
e a forma como são organizadas interfere no processo produtivo e na qualidade do
resultado ou produto alcançado. Portanto, o desenvolvimento de equipes pode ser
uma ferramenta estratégica a ser considerada nas políticas de gestão organizacional
(DYER, 2011).
A sociedade da informação e do conhecimento coloca bastante ênfase no trabalho
em equipe, por ele proporcionar uma vantagem competitiva na promoção do alto
desempenho das organizações. O trabalho em equipe contribui para o alcance dos
resultados organizacionais à medida que potencializa a capacidade de inovar e
solucionar problemas por meio de atitudes colaborativas dos membros da equipe.
Vergara (2013) cita que a primeira vantagem de se trabalhar em equipe é a agilidade
na captação da informação e em seu uso. Outra vantagem é que as equipes têm
tendência maior a assumir riscos, porque a responsabilidade pelos resultados fica
compartilhada. Por último, quando o poder é compartilhado, normalmente as
pessoas sentem-se responsáveis pelo resultado e incorporam o processo, sentindose motivadas.
Em relação aos pontos importantes no trabalho em equipe, Vergara (2013)
relaciona:
-

consciência do propósito;

-

explicitação de balizamentos;

-

comunicação aberta;

-

feedback contínuo;

-

compartilhamento de informações;

-

negociação;

-

humildade intelectual;

-

comportamento ético.
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O trabalho em equipe terá bons resultados se todos tiverem a visão do sistema, e
não apenas do setor ou área onde é desenvolvido determinado tipo de tarefa. Outro
fator importante no sucesso do trabalho em equipe é a motivação.
Segundo Maitland (2002, apud Vergara, 2013), motivação “é a força ou o impulso
que leva os indivíduos a agir de uma forma específica”.
As maiores influências sobre a motivação são as pessoas e o relacionamento entre
elas. Pode-se influenciar e aprimorar muitos dos principais instrumentos de
motivação, a fim de aumentar a quantidade e a qualidade do trabalho Alguns autores
afirmam que as organizações propiciam ambiente de sofrimento, de tédio, de
desespero e desconforto existencial (Dejours, 1992, apud Vergara, 2013).
Tracy (1994 apud Vergara, 2013), afirma que a maioria das pessoas perde o
interesse pelo trabalho e segue por caminhos que levam, às vezes, à mediocridade.
Para que tal situação não ocorra nas organizações, é necessário que o líder exerça
o papel de motivador, fazendo com que as tarefas sejam desempenhadas com
eficiência, eficácia e prazer.
É importante ser um bom líder, e para isso é necessário saber exatamente aonde se
quer chegar, como chegar e quando chegar. Juntamente com uma liderança bem
exercida, o trabalho em equipe possui um papel importante na motivação. As
equipes são motivadas pelas pessoas que têm em volta de si, e deve-se considerar
a satisfação dentro do trabalho avaliando os funcionários e suas atribuições
(PESTANA, et.al., 2003)
Em resumo, a liderança não deve ser confundida com chefia, direção ou gerência,
que nem sempre é conduzida por um bom líder. O líder deve estar presente em
todos os níveis hierárquicos e em todas as áreas de atuação

3.6. Gestão do conhecimento
A gestão do conhecimento surgiu no início da década de 1990 e faz parte da
estratégia organizacional. Ela trata da prática de agregar valor à informação e
distribuí-la, tendo como tema central o aproveitamento dos recursos existentes na
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organização. Enfatiza o capital humano, proporcionando a criação de novas ideias e
processos, identificando, captando, distribuindo, compartilhando e alavancando o
conhecimento. (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005).
Conhecimento é informação internalizada pela pesquisa, estudo ou experiência que
tem valor para a organização. No entendimento de Davenport (1998 apud
PONCHIROLLI; FIALHO, 2005), conhecimento é a informação valiosa da mente
combinada com experiência, contexto, interpretação e reflexão. Assim, o conteúdo
de valor agregado do pensamento humano, resultante da percepção e manipulação
inteligente das informações, se transforma em conhecimento. Traduzindo tal
pensamento em esquema, chegar-se-ia ao que está explicitado no tabela 3.5.

DADO
Simples observação sobre
estado do mundo.
Registro acerca de um
determinado evento para o
sistema.
Evento fora do contexto e
sem significado para o
sistema. Não existe
correlação entre os fatos e
suas implicações.
O dado é inerte.
Facilmente estruturado e
transferível.
É apenas a representação
de eventos e não há a
correlação e atuação
humana sobre eles.

INFORMAÇÃO
Dados dotados de relevância
e propósito.
Conjunto de dados com um
determinado significado para
o sistema.
Provida de determinado
significado e contexto para o
sistema, porém carece do
valor da interpretação.

CONHECIMENTO
Informação valiosa da mente
humana.
Informação que devidamente
tratada muda o
comportamento do sistema.
Possui contexto, significado,
além da reflexão,
interpretação e síntese.

A informação é dinâmica e
exige a mediação humana.

Implica envolvimento e
entendimento ativo e está
vinculada à ação humana.
Frequentemente tácito e de
difícil estruturação e
transferência.

Apesar de requerer unidade
de análise é muito mais fácil
transferir do que o
conhecimento.
Cria padrões e ativa
significados na mente das
pessoas e exige consenso
com relação ao significado.

É a base das ações
inteligentes e está ancorado
nas crenças de seu detentor.

Tabela 3.4 – Diferença entre dado, informação e conhecimento

Sociedade da informação e do conhecimento, era da informação e do conhecimento,
era do capital intelectual são algumas denominações para este novo mundo que, de
acordo com os diversos autores consultados para este trabalho, deixa de ser
caracterizado pelo capital financeiro e pelas estruturas físicas. Na atualidade, a
riqueza e competitividade das organizações estão no próprio conhecimento
agregado e organizado.
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A ênfase no conhecimento pressupõe a necessidade de sua gestão nas
organizações. Nesse sentido, fala-se de gestão do conhecimento. A criação de um
ambiente organizacional, com base na gestão do conhecimento, traz a necessidade
de uma profunda sinergia entre três dimensões organizacionais: infraestrutura,
pessoas e tecnologia. O investimento em gestão do conhecimento traduz-se na
busca pela harmonia e coerência entre as variáveis que compõem essas dimensões.
(PONCHIROLLI; FIALHO, 2005).
Comentando as três dimensões da organização da era do conhecimento:
-

a da infraestrutura, busca criar um ambiente propício à gestão do
conhecimento, envolvendo variáveis como estrutura organizacional, estilo
gerencial, cultura organizacional, visão holística.

-

a de pessoas, é caracterizada pela busca da aprendizagem constante,
pelo incentivo à criatividade, à inovação e ao compartilhamento do
conhecimento, pela valorização da intuição e ainda pela consciência da
existência e da necessidade de se trabalharem os modelos mentais, assim
como se viabilizar a descoberta deles.

-

a dimensão tecnologia refere-se ao suporte às atividades relacionadas à
gestão do conhecimento. Dessa maneira, redes de computadores
(internet, intranet e extranet), groupware, workflow, gerenciamento
eletrônico de documentos - GED, datawarehouse são algumas das
ferramentas

que

apoiam

o

gerenciamento

do

conhecimento

na

organização (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005).
Assim, propiciar um ambiente adequado para que as pessoas se sintam
incentivadas a compartilhar seus conhecimentos constitui-se em um dos desafios da
gestão do conhecimento. O simples fato de as pessoas trabalharem juntas em um
mesmo ambiente já pressupõe que algum conhecimento está sendo compartilhado.
A questão está na forma como elas ocorrem e como contribuem para as pessoas em
particular e para a organização em geral.
O capital humano, segundo Ponchirolli e Fialho (2005), é muito mais importante e
significativo do que a soma do patrimônio de uma organização. As organizações
necessitam perceber que os seres humanos, em seu trabalho, não são apenas
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pessoas movimentando ativos – eles próprios são ativos que podem ser valorizados,
medidos e desenvolvidos como qualquer outro ativo da corporação. Na era da
informação e das mudanças inevitáveis a cada momento, o ponto principal da
filosofia organizacional é a compreensão de que as pessoas são realmente o
recurso mais importante.
As estruturas organizacionais tradicionais não têm correspondido de forma
compatível, pois a gestão estratégica do conhecimento requer uma estrutura
orgânica, dinâmica, solta e flexível, em que todo talento humano possa ser
aproveitado: o capital humano, considerado a nova riqueza das organizações, é o
fator mais importante de produção (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005).
É preciso, no entanto ter cuidado pois a ênfase exagerada na tecnologia da
informação pode levar à negligência de outras fontes de informação. Para Ponchirolli
e Fialho (2005), o grau de formalização do conhecimento é fundamental para o
sucesso. Uma memória organizacional explícita deve ser criada. O conhecimento
deve ser organizado em áreas. A validade e utilidade do conhecimento é
potencializado pela delimitação, contexto, estruturação e organização do mesmo. O
conhecimento é formalizado quando é registrado em papel, vídeo, áudio e/ou
eletronicamente. O conhecimento informal encontra-se na memória humana e da
organização. As fontes tácitas de conhecimento encontram-se no inconsciente das
pessoas e na cultura das organizações.
Muitas são as mudanças ocasionadas na implantação de uma filosofia de
organizações do conhecimento. A gestão tradicional percebe a organização como
uma maquina de processamento de informações, devido a sua concepção
mecanicista do processo. Reconhecer que a criação de novos conhecimentos não é
uma simples questão de armazenamento e processamento de informação implica
em mudanças na forma de pensar a organização. Significa compreender a
importância do aproveitamento das intuições e dos conhecimentos tácitos, muitas
vezes, altamente subjetivos e incompatíveis com a visão racionalista do modelo
tradicional (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005).
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Conclusão
Para desenvolver criatividade, inovação, interação humana e um processo de
aprendizagem contínua, algumas condições são necessárias, podendo ser
agrupadas na definição de um modelo de gestão, em infraestrutura organizacional e
tecnológica, e principalmente a gestão de pessoas.
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Capítulo 4 – Comunidade Virtual de Prática
“As pessoas se ajudam através das fronteiras organizacionais porque
são membros da mesma organização. Compartilham propósitos
comuns e seu status na organização informal é, em grande parte,
baseado no valor do que eles oferecem voluntariamente aos outros.
Para que uma organização consiga a produtividade da era da
informação, seus membros devem ter um forte senso de comunidade
que despedace as barreiras da burocracia e os motive a fazer
doações de tempo e conhecimento através das fronteiras da
organização”.
(PINCHOT, 1998 apud CAMILOTTI; PINTO, 2008, p. 108)

Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos relativos à Comunidade de
Prática dentro do contexto organizacional; algumas características fundamentais
para a sua formação, desenvolvimento e manutenção, bem como a sua importância
para a organização.
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4.1. Origem e definição
O termo "Comunidade de Prática” (CoP) foi criado em 1991 por Jean Lave e Etienne
Wenger ao estudarem como as pessoas aprendem. Eles constataram que o
aprendizado vai além de um relacionamento entre um estudante e um mestre,
revelando uma atividade social, que se dá mais efetivamente por meio da troca de
ideias em grupo, seja de forma presencial ou virtual (GOUVEA, 2001).
Com o surgimento da Internet como meio de comunicação rápido, flexível, e sua
difusão nas organizações, essas comunidades assumiram também a forma virtual.
Isso permitiu que as suas atividades fosses desenvolvidas de forma mais rápida
devido às facilidades permitidas pelas tecnologias da informação e da comunicação.
As Comunidades de Práticas é um recurso a ser utilizado na gestão do
conhecimento, pois pelas suas características contribui para a existência de uma
cultura favorável ao compartilhamento de experiências, conhecimentos e melhores
práticas nas organizações, proporcionando um ambiente atraente para a
aprendizagem colaborativa.

4.1.1. Características das Comunidades de Práticas
As publicações nos ensinam que, desde sempre, as comunidades surgem das
relações e situações cotidianas que envolvem pessoas em busca de soluções para
problemas comuns. Com a evolução das relações e das tecnologias, as
comunidades são reconhecidas, hoje, por diferentes denominações, como:
“comunidade de conhecimento”, “comunidade de aprendizagem”, “rede virtual de
práticas”, “comunidade virtual”, dentre outras. No entanto, Wenger (2001) nos ensina
que para ser uma comunidade de prática, ela deve possuir três elementos
estruturais: domínio, comunidade e a prática.
-

domínio: é o assunto sobre o qual a comunidade fala, e que define sua
identidade e inspira a participação de seus membros;

-

comunidade: em busca dos interesses em comum, grupo de pessoas
interagem e constroem relações entre si e em torno do domínio;

-

prática: deve existir uma prática e não apenas um interesse compartilhado,
mas sim o “fazer” dentro de um contexto social e histórico. As pessoas
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precisam negociar o significado daquilo que fazem cotidianamente, por
meio do compartilhamento de experiências, histórias, ferramentas e
maneiras de resolver problemas recorrentes da prática.
Nesse contexto uma Comunidade de Prática pode ser caracterizada a partir de três
dimensões:

empreendimento

comum,

envolvimento

mútuo,

e

repertório

compartilhado, por meio dos quais, a prática serve como fonte de coerência de uma
comunidade:
“O empreendimento comum é negociado entre os membros da
comunidade a partir de um processo social de negociação que reflete
o envolvimento das pessoas na comunidade. O repertório
compartilhado é criado pela comunidade aos poucos. A busca
conjunta de concretização do empreendimento cria recursos para a
negociação de significado. Os elementos do repertório podem ser
muito heterogêneos e obtêm sua coerência não como símbolos,
atividades ou artefatos específicos, mas sim do fato que eles
pertencem à prática de uma comunidade em busca de um
empreendimento” (BOLZANI JÚNIOR et al, 2002 apud Gouvea,
2000, p. 44).

A Figura 4.1 mostra a representação gráfica dessas três dimensões presentes em
uma Comunidade de Prática.

Figura 4.1 – Dimensões de uma Comunidade de Prática

4.2. As Comunidades de Práticas no contexto da organização
O surgimento das Comunidades de Prática se dá de forma espontânea com pessoas
se juntando motivadas por interesses comuns sem nenhuma preocupação com
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supervisão ou direcionamento. Por isso, criar uma Comunidade de Prática e integrála ao contexto da organização não é uma tarefa fácil e simples. Mesmo assim, o
reconhecimento da sua importância pela organização como um todo pode
apresentar bons resultados.
Segundo Terra (2004), quando devidamente apoiadas pela organização, essas
comunidades formam componentes críticos para construção, compartilhamento e
aplicação do conhecimento organizacional. Elas agregam valor às organizações ao
ajudar a impulsionar estratégias; permitir rápida solução dos problemas; compartilhar
e difundir as melhores práticas; auxiliar no desenvolvimento de habilidades
profissionais e, ainda, atuar como fórum para apoio a decisões tomadas em
consenso.
Ainda segundo esse autor, para que esses resultados sejam alcançados os
membros precisam ter claros quais são os benefícios individuais de sua participação
na comunidade para que se sintam incentivados a participarem. Ele sugere alguns
desses benefícios que podem ser ampliados pelo contexto de cada organização:
-

oportunidade de entrar em contato com outros indivíduos com interesses,
projetos, desafios e/ou motivações similares;

-

aprender com especialistas e colegas mantendo-se atualizado na área de
atuação pessoal;

-

socialização e reconhecimento com um determinado grupo de pessoas;

-

ampliam a capacidade de resolução de problemas complexos (capacidade
de utilizar a inteligência coletiva da comunidade, ao invés de depender do
próprio conhecimento);

-

receber reconhecimento por habilidades e conhecimentos específicos, não
diretamente relacionados à descrição principal do próprio cargo.

As Comunidades de Práticas precisam de uma administração efetiva para que se
desenvolvam de forma estruturada, mantenham-se ativas e assim, possam gerar
benefícios para a organização e indivíduos. Para que isso aconteça é necessário
uma avaliação contínua das suas atividades e resultados.
Para Wenger (2001) deve-se utilizar métodos não-tradicionais para mensurar o valor
das comunidades. Para muitos líderes é difícil entender o valor dessas
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comunidades, uma vez que os seus resultados são, quase sempre, demorados e,
em geral, aparecem no trabalho de equipes e nas unidades de negócio, não nas
próprias comunidades. A melhor forma de medir esse valor é ouvindo as histórias
dos participantes, as quais são capazes de esclarecer as relações complexas entre
atividades, conhecimentos e desempenho. Ele ressalta que:
A solução para o enigma do valor das comunidades de prática é
reunir sistematicamente evidências empíricas. Não é uma simples
questão de reunir determinadas histórias, talvez as mais
interessantes, porque eventos isolados podem ser pouco
representativos. Um esforço sistemático capta a diversidade e
amplitude de atividades nas quais as comunidades estão envolvidas.
(WENGER, 2001, p. 22)

O conhecimento dos resultados é importante porque serve para estimular o
engajamento mútuo de seus membros, que passam a compreender melhor o valor e
contribuição efetiva de suas comunidades.

4.3. Ciclo de vida das comunidades de prática
As Comunidades de Prática, normalmente, se iniciam como redes indefinidas com
necessidades e oportunidades latentes. Elas começam baseadas em interesses e
relacionamentos que já existentes, assim, a comunidade começa a expandir-se
rapidamente ou lentamente pela descoberta do seu valor. Algumas comunidades
perduram por muito tempo outras nem tanto.
Para Wenger (2001), as cinco fases típicas do ciclo de vida de uma comunidade
podem ser assim classificadas: Potencial ou Inicial, Crescimento, Maturidade,
Sustentação e Transformação. A Figura 4.2 mostra graficamente essas cinco fases.

Figura 4.2 – Ciclo de Vida de uma Comunidade de Prática
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Na fase Potencial, a comunidade é iniciada oficialmente, e recebe inscrição de
novos membros. É a fase de promoção da comunidade, quando devem ser
mostrados quais os ganhos que a organização e os participantes poderão obter com
a sua formação. Nessa fase o escopo do domínio de conhecimento é estabelecido.
Nesse contexto, o domínio deve ser abrangente o bastante para trazer novos
membros e ideias, mas estreito o suficiente para despertar o interesse nos tópicos
discutidos. Aqui a atuação de um mediador é essencial, pois ele direcionará a
construção dos valores da comunidade, estimulando a participação, colaboração e
troca de conhecimentos e minimizando as primeiras tensões entre a necessidade de
gerar valor rapidamente e de deixar que a comunidade siga como um projeto de
longo prazo.
A comunidade na fase do Crescimento começa a tornar-se mais movimentada, as
pessoas começam a identificar o valor de se tornarem engajadas nas atividades de
aprendizado, e a comunidade e suas fronteiras começam a ser definidas. Nessa a
organização precisa fornecer o suporte necessário para sua existência e para que as
pessoas se sintam motivadas a participarem.
Na fase da Maturidade, a comunidade já conta com o apoio e o reconhecimento da
organização e já apresenta um crescimento sustentável do número de membros.
Aqui é importante formalizar o processo de ingresso de novos membros de modo a
encaminhá-los no fluxo normal dando-lhes acesso às informações que precisam
estar registradas e disponíveis.
Para isso, a comunidade precisa construir um repositório de conhecimento bem
estruturado, de modo a facilitar o acesso a discussões passadas, não ocorrendo na
duplicidade de informação.
Na fase de Sustentação o grande desafio é manter o ritmo, pois a comunidade vai
estar passando por mudanças de membros, tecnologia e relações com a
organização. Apesar do engajamento dos membros não ser mais tão intenso, a
comunidade ainda está ativa como centro de conhecimento, principalmente, por
meio dos contatos pessoais ainda existentes e da prática compartilhada durante as
outras fases.
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Durante a existência da comunidade, novos interesses surgirão e novos laços serão
formados entre as pessoas, e inclusive entre comunidades. A motivação e o
engajamento já não serão os mesmos do início das atividades. Então é chegada a
hora da Transformação. A comunidade não é essencialmente importante na vida de
seus membros, mas ainda é reconhecida como parte de suas identidades, por meio
de histórias; da preservação dos seus artefatos; e da reunião de documentos que
ressaltem sua existência.
O papel da organização, nessa fase, é o de preservar a memória da comunidade,
pelas histórias, documentos, discussões e artefatos produzidos ao longo do tempo.
Além disso, a organização deve dar o suporte necessário para que seus membros
continuem em contato, com reuniões periódicas e da manutenção de seu espaço
virtual. Por fim, a organização deve facilitar e direcionar a saída dos membros da
comunidade, oferecendo novas oportunidades e temas e aproximando pessoas com
interesses ou problemas semelhantes para a formação de novas comunidades.
A última fase do ciclo de vida é da Renovação, quando a comunidade decide se
continua ou não a desenvolver suas atividades. Os problemas comuns nessa fase
são as descontinuidades e a mudança de prioridade. É preciso que haja
reconhecimento e capitalização dos resultados do aprendizado contínuo e também
organizacional, através das memórias da comunidade para subsidiar novos
caminhos ou objetivos.
Enfim, o que se apreende das leituras é que uma Comunidade de Prática, só terá
sucesso se no seu desenvolvimento for considerado os elementos estruturais - o
domínio, comunidade e a prática.

4.4. Definição de papéis
Dentre os papéis a serem alocados aos participantes de uma Comunidade de
Prática, além do membro propriamente dito, alguns são considerados fundamentais
(WENGER, 2001): coordenador, moderador/mediador, suporte técnico e especialista
(expert); outros papéis, no entanto, a existência será facultativa, como: bibliotecário
e facilitador de conhecimento (knowledge brokers). Uma breve descrição de cada
um dos papéis será apresentada na Tabela 4.1.
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Papel
Coordenador

Moderador ou Mediador

Suporte Técnico
Especialista (expert ou
perito)
Bibliotecário

Facilitador de
Conhecimento (Knowledge
Brokers)
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Descrição
Liderar a comunidade e estimular o crescimento da mesma.
Normalmente este papel não é atribuído ao maior
especialista no assunto, pois geralmente ele não tem tempo
para envolver na criação de comunidades, mas, é importante
que ele conheça o domínio da mesma.
Manter o ritmo da comunidade, sabendo o momento certo
para estimular seus membros a participar, além de
proporcionar maior interação entre as pessoas. O seu perfil
envolve não só domínio sobre os temas e conhecimento do
ambiente em que a comunidade vai interagir, mas também
habilidades interpessoais e de negociação. Em alguns casos,
também desempenha o papel de coordenador.
Administrar a ferramenta na qual a comunidade se apoia para
suas interações virtuais.
Sua função é apoiar tecnicamente a comunidade. Este
normalmente não é o moderador, mas sua liderança e
apadrinhamento são importantes para o sucesso da mesma.
Sempre que possível deve ser o iniciador das questões.
Responsável pelo repositório de documentos. Isto se deve ao
fato de que uma comunidade pode tornar complexa se tiver
uma base de dados de documentos grande, sem algum
controle e organização. Às vezes o coordenador
desempenha este papel, porém, em grandes comunidades,
recomenda-se alocar mais pessoas.
Filtrar as perguntas e enviar para os especialistas naquele
assunto. Assim cria um comprometimento maior com a
resposta já que estes sabem que a pergunta é direcionada
para eles, além de otimizar o tempo de resposta, visto que as
questões mais básicas podem ser respondidas não
necessariamente pelo especialista.

Tabela 4.1 – Papéis necessários a uma Comunidade de Prática

Para que ocorra um processo de aprendizado efetivo em uma comunidade, um dos
fatores fundamentais é uma boa mediação. O moderador deve estar atento às
dificuldades que os participantes possam ter para interagir com os outros membros
ou acessar a base de conhecimento da comunidade para evitar que eles se
desestimulem e abandonem o grupo. Deve-se ter cuidado com a segurança das
informações, mas as restrições não podem ser excessivas para não comprometer as
iniciativas de colaboração e disseminação do conhecimento.
Além de uma boa mediação, outros fatores devem ser considerados. O suporte
operacional, por exemplo, é importante, pelo fato de transmitir as informações
necessárias para os usuários que apresentam dúvidas ou tenham dificuldades.
Ferramentas de busca por palavra-chave, de download de arquivos, de
comunicação síncrona (Chat) e assíncrona (Fórum), de pesquisa, etc. são úteis para
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os participantes e facilitam o trabalho do mediador. Mas o fator humano é essencial.
Se a conexão entre as pessoas não funcionar, não adianta ter o melhor suporte
tecnológico.

4.5. O desenvolvimento de uma Comunidade de Prática
Por ser uma estrutura social, as Comunidades de Práticas passam pelos ciclos de
vida normais referentes a intensidade das suas atividades e ao número de membros.
Nas fases de desenvolvimento de uma Comunidade de Prática devem ser levados
em consideração alguns princípios. A Tabela 4.2 resume os sete princípios para o
desenvolvimento de uma Comunidade definidos por Wenger (2001).

Principio
Projetar a CoP visando sua evolução

Descrição

Permitir que novas pessoas se envolvam e que
novos interesses sejam explorados. Aceite que
haverá diferentes níveis de atividade e diferentes
tipos de apoio serão necessários durante a vida
da CoP.
Manter o diálogo entre a perspectiva interna e Estimular discussões entre as pessoas de dentro
externa
e fora da comunidade, sobre os resultados
esperados para a CoP. Por exemplo, encoraje
ligações com outras comunidades da empresa.
Convidar pessoas para diferentes níveis de
Algumas pessoas serão bastante ativas na
participação
comunidade, enquanto outras parecerão
passivas. Aceite que contribuições e
aprendizado ocorram de maneira distinta
dependendo da pessoa.
Desenvolver espaços abertos e fechados
Relacionamentos são formados a partir de
eventos informais das comunidades e
comunicação um-a-um. Eventos formais e
espaços públicos comuns de discussão são
necessários para ajudar as pessoas a sentirem
parte da CoP.
Focar no valor da CoP
O verdadeiro valor da comunidade pode emergir
à medida que ela se desenvolve e amadurece.
Os valores que estão sendo gerados devem ser
explícitos a seus membros. No início, isto pode
ser útil para ajudar os membros a
compreenderem melhor as CoPs, com o tempo,
o valor gerado precisa se tornar mais evidente
Combinar familiaridade e estimulação
Espaços comunitários comuns e atividades
ajudam as pessoas se sentirem confortáveis em
participar. A inclusão de novas ideias para
desafiar o pensamento vigente também estimula
o interesse e mantém as pessoas engajadas.
Criar um ritmo para a comunidade
Eventos regulares, com uma frequência que
evite a sensação de sobrecarga, criam pontos de
convergência. Eles encorajam as pessoas a
continuarem a participar, ao invés de se
distanciar gradativamente
Tabela 4.2 – Princípios para o desenvolvimento de uma Comunidade de Prática
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Baseado nas fases e princípios de desenvolvimento, Wenger (2001) ressalta que o
ponto mais importante é que no início as comunidades produzam resultados mais
voltados para os participantes do que para a organização em si. Pois é esse ponto
que garantirá o interesse e a possibilidade de transformação dessa comunidade
para as demais etapas de desenvolvimento.
É muito importante respeitar o nível de maturidade de cada comunidade, visando
sempre a uma maior qualidade, mesmo que a participação seja pequena. Para que
esse nível se mantenha elevado, deve-se começar mais devagar e manter o ritmo,
que naturalmente os conhecimentos serão compartilhados para toda a organização.
Portanto, alguns fatores críticos devem ser considerados para a que a comunidade
tenha um ciclo de vida mais intenso, e que são ressaltados em Teixeira Filho (2002,
apud GOUVEA, 2007):
-

alinhamento dos objetivos dos participantes com os da organização;

-

conteúdo útil ao dia-a-dia profissional de seus participantes;

-

respeito mútuo entre os participantes considerando suas competências e
limitações;

-

mensagem customizada, para levar a informação certa, no momento certo,
para quem precisa dela, na linguagem adequada a cada contexto
profissional;

-

convergência da tecnologia, na medida em que a Web está se tornando o
catalisador de todas as mídias, como TV, rádio, jornal, revistas, etc;

-

confiabilidade da fonte, tendo em vista que a variedade de fontes virtuais e
a intermediação de informações criam novos problemas e desafios para a
seleção, edição e confirmação do que é divulgado;

-

capacidade crítica para discernir o que é relevante, adaptar e
contextualizar o material proveniente das fontes e selecionar os
destinatários preferenciais da informação.

O sucesso de uma Comunidade de Prática depende também de outros fatores, tais
como um ambiente de suporte adequado que ressalte e estimule suas
características. Para Wenger (2001) as características úteis de um ambiente que
apoie Comunidades de Prática, são:
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-

uma homepage que descreva seu domínio e atividades;

-

facilidades para enviar perguntas para a comunidade ou para um
subgrupo da comunidade;

-

um local com informações dos membros sobre suas áreas de expertise no
domínio;

-

um espaço compartilhado para colaboração, discussão e encontros
eletrônicos;

-

um repositório de documentos para a base de conhecimento;

-

um mecanismo de busca suficientemente eficaz para recuperar itens da
base de conhecimento;

-

ferramentas para gerenciar a comunidade;

-

facilidades para criar subcomunidades, subgrupos e equipes de projeto.

Ainda para esse autor, as Comunidades de Prática sempre fizeram parte de uma
estrutura informal das organizações. Elas precisam de um toque humanizado, de
mediação, de estrutura, de incentivo e de gestão. A tecnologia da informação tornou
possível às pessoas trocarem ideias em todo o mundo. Mas o ponto principal do
compartilhamento é achar um interesse comum entre as pessoas, a fim de criar uma
verdadeira conexão e dar importância a cada opinião e a cada pensamento
compartilhado. Cada membro deve confiar na comunidade o suficiente para pedir
ajuda e compartilhar novas ideias. A tecnologia da informação tornou possível a
formação de uma comunidade global, mas é preciso gestão para que isso se torne
um benefício real, sendo reconhecida sua importância para a organização.

4.6. Comunidade Virtuais de Prática
Segundo Dias (1999), comunidades virtuais são agrupamentos sociais que emergem
da Internet quando são estabelecidas redes de interações mediadas por computador
entre os sujeitos, orientadas pela partilha de interesses e com a duração suficiente
para criarem vínculos no ciberespaço.
Para Pierre Lèvy (1999) o papel das comunidades pode ser percebido como se
fossem filtros inteligentes que ajudam as pessoas a lidarem com o excesso de
informação, mas igualmente como um mecanismo que se abre às visões alternativas
de uma cultura. Ele afirma que uma comunidade virtual, quando ela é
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convenientemente organizada, representa uma importante riqueza em termos de
conhecimento distribuído, de capacidade de ação e de potência cooperativa.
Ainda para Lèvy (1996), a virtualização proporciona grandes alterações na
inteligência das pessoas, ao possibilitar uma maior troca de experiências e uma
maior interação entre indivíduos de diferentes partes do mundo.
Assim, a virtualização afeta o cognitivo das pessoas. E em última instância,
acontece o que Lèvy (2011) chama de “inteligência coletiva”, também potencializada
pelas novas tecnologias de comunicação. Esse fenômeno é marcado por uma maior
interatividade entre as pessoas; uma constante troca de conhecimentos que gera um
conhecimento coletivo, aperfeiçoado, dinâmico. Esse conhecimento produzido pela
inteligência coletiva não é somente um conhecimento, mas é, na verdade, um
reconhecimento das competências pessoais de cada indivíduo.

4.7. Trabalho colaborativo
Segundo Parrilla (2004, apud AMARAL e PRETTO, 2009, p. 5) grupos colaborativos
são aqueles em que todos os componentes compartilham as decisões tomadas e
são responsáveis pela qualidade do que é produzido em conjunto, conforme suas
possibilidades e interesses.
Os estudos voltados para o trabalho em grupo adotam, alternadamente ou como
sinônimos, os termos colaboração e cooperação para designá-lo. Carvalho (1994,
apud AMARAL e PRETTO, 1999, p. 4) argumenta que, embora tenham o mesmo
prefixo (co), que significa ação conjunta, os termos se diferenciam porque o verbo
cooperar é derivado da palavra operare – que, em latin, quer dizer operar, executar,
fazer funcionar de acordo com o sistema – enquanto o verbo colaborar é derivado de
laborare – trabalhar, produzir, desenvolver atividades tendo em vista determinado
fim.
Assim, para esse autor, na cooperação, há ajuda mútua na execução de tarefas,
embora suas finalidades geralmente não sejam fruto de negociação conjunta do
grupo, podendo existir relações desiguais e hierárquicas entre os seus membros. Na
colaboração, por outro lado, ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se
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apoiam, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo
relações que tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança
mútua e co-responsabilidade pela condução das ações.
A partir destes conceitos pode-se dizer que trabalho colaborativo é aquele que
envolve duas ou mais pessoas de forma colaborativa, compartilhando informações,
sem barreiras e com sinergia. Segundo Dias (1999), para haver um trabalho
colaborativo é necessário que os indivíduos possuam habilidades para trabalho em
grupo, base de dados organizada e padronizada, eficiência de comunicação, espírito
de coletividade e bom relacionamento.
As modernas tecnologias da informação possibilitam a comunicação, a troca de
ideias, o compartilhamento de conhecimento e a tomada de decisões entre membros
de um grupo, criando assim ambientes virtuais de trabalho colaborativo.
Para Fonseca Filho (2009), a organização de um trabalho em grupo é desenvolvida
de acordo com as mudanças nos relacionamentos dos indivíduos, nos processos de
trabalho e modificações do ambiente. As interações em um grupo de trabalho podem
ocorrer em quatro dimensões de tempo e espaço:
-

interação síncrona: (ou face-a-face): ocorre na mesma hora e lugares;

-

interação síncrona distribuída: ocorre ao mesmo tempo, mas em diferentes
lugares;

-

interação assíncrona: ocorre em tempos diferentes, mas em um mesmo
lugar;

-

interação assíncrona distribuída: ocorre em tempos diferentes e lugares
diferentes.

No contexto dessas comunidades é que o conhecimento organizacional se
desenvolve. Por isso, cabe à organização incentivar a criação e manutenção dessas
comunidades, buscando permanentemente meios para estimular a contribuição
espontânea à memória organizacional e o compartilhamento de conhecimentos por
parte dos seus funcionários.
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Capítulo 5 – Ambientes virtuais de aprendizagem
“Uma sociedade interligada, flexível, participada,
criativa e competitiva só é viável se a informação e o
conhecimento são gerados e partilhados em
ambientes cada vez mais mediados por tecnologia”.
(ANDRADE, 2005, p. 5).

Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos das ferramentas da web 2.0
seguidos dos conceitos relativos aos ambientes virtuais de aprendizagem dentro do
contexto acadêmico-pedagógico; algumas de das características fundamentais para
a sua utilização, bem como a sua importância no processo de ensino/aprendizagem.
Em seguida é feito um recorte específico para o Sistema de Gestão de
Aprendizagem Amadeus.
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5.1. Web 2.0
O ambiente das tecnologias da informação e comunicação é mutante e evolutivo.
Assim, nos últimos anos foram desenvolvidas várias ferramentas e serviços, que
transformaram o modo de utilizarmos a Internet. Este novo ambiente é conhecido
como Web 2.0.
Tal como Lévy (2007) se refere, esta nova Web não é de fato uma novidade:
“A web 2.0 significa apenas que tem muito mais gente se
apropriando da tecnologia da internet, o que a torna um fenômeno
social de massa. Significa que não é mais necessário recorrer a
intermediários ou técnicos. Do ponto vista de conceito de base não
há uma grande diferença em relação à internet original”.

A Internet foi, durante um longo período de tempo, um imenso repositório de
informação alimentado apenas por técnicos de informática e outros especialistas da
área. Hoje, com o advento da Web 2.0, qualquer usuário da Internet pode participar
ativamente e construir a sua própria Web tornando-se também um produtor.
No entanto, é importante realçar que o surgimento da Web 2.0 não é uma revolução
de caráter tecnológico tratando-se antes, de acordo com Downes (2005 apud Jorge,
2009), de uma revolução de ordem social. Segundo este autor, assistimos a uma
mudança na Web: de um medium, onde a informação era transmitida e consumida,
para uma plataforma, onde os conteúdos são criados, compartilhados e
remisturados. A Web 2.0 é assim vista como uma plataforma onde o usuário cria,
recria, compartilha e utiliza conteúdos.

5.2. Ferramentas Web 2.0
O site GO2WEB20 relaciona mais de 2000 links para ferramentas Web 2.0 (figura
5.1). As ferramentas estão listadas aleatoriamente e podem ser filtradas utilizando
palavras-chave (tags). Muitas dessas ferramentas são semelhantes no que se
referem às suas funcionalidades, os critérios que podem ajudar na escolha, por
parte do usuário, de uma ou outra ferramenta é a sua facilidade de utilização para
principiantes e as potencialidades a serem exploradas no caso de usuários mais
experientes.
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Figura 5.1 – Portfólio de ferramentas da web 2.0 (http://www.go2web20.net/)

Segundo Carvalho (2008), as ferramentas web 2.0 se agrupam em blogs, wikis,
social bookmarking, redes sociais, RSS feeds, serviços de publicação de conteúdos,
edição colaborativa e start pages. Descreveremos aqui as ferramentas que mais
possibilitam o trabalho coletivo.
5.2.1. Blogs
Um blog é uma página Web onde o autor (ou grupo de autores) escreve artigos
(posts) que podem incluir materiais tais como texto, hiperlinks, imagens, áudio e
vídeo. Os artigos são apresentados de forma cronológica, isto é, o artigo mais
recente surge normalmente no topo do blog.
Uma das potencialidades dos blogs é o fato de os artigos poderem ser comentados
por outras pessoas. Portanto, trata-se de um meio de comunicação coletivo que
promove a criação e consumo de informação. É uma ferramenta que pode ser
usada como um espaço pessoal, temático, de reflexão, discussão, colaboração,
usado individualmente ou em grupo.
5.2.2. Microblogging
Atualmente, uma das ferramentas mais populares da Web 2.0 é o Twitter. O Twitter
consiste na publicação de pequenos posts (públicos ou restritos a um grupo) com
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um limite de 140 caracteres, tendo como pergunta de partida: What are you doing?11
O Twitter assume-se também como uma rede social onde se “seguem” usuários e se
é “seguido” por outras pessoas, envolvendo-se em pequenas conversas e trocas de
informação entre os participantes da rede (CARVALHO, 2008).

5.2.3. Wikis
O wiki permite criar e editar facilmente páginas Web, sem a necessidade de possuir
conhecimentos e competências de edição e publicação de conteúdos Web. A sua
edição pode ser coletiva e é mantido um registro histórico das alterações realizadas
e das pessoas que o efetuaram. Qualquer usuário da Internet pode escrever, editar
e publicar um wiki tornando possível visualizar e comparar diferentes versões de
uma página, fornecendo-nos uma indicação precisa, por meio de cores, das
alterações efetuadas de uma versão para a outra. Apesar do wiki ser
essencialmente baseado em texto, é possível colocar imagens nas páginas
(CARVALHO, 2008).
A Wikipédia (figura 5.2) é a referência deste tipo de ferramenta. O seu fator de
sucesso reside na simplicidade de edição e criação de páginas colaborativamente.

Figura 5.2 – Página inicial da Wikipédia (http://www.wikipedia.org/).

11

O que você está fazendo?
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5.2.4. Redes Sociais
As redes sociais são ferramentas que possibilitam a criação de comunidades que
permitem aos seus participantes contribuir com conteúdos – imagens, vídeos,
música, texto – podendo agregar várias outras ferramentas colaborativas. Os
participantes criam o seu perfil e estabelecem ligações com outros “amigos” ou
“contatos” na rede. A comunidade é estabelecida por conta de interesses em
comum. Os seus membros se comunicam, interagem, colaboram e compartilham
conteúdos de diversos formatos, expandindo a sua rede.
Franklin & van Harmelen (2007 apud JORGE, 2009) consideram que os sistemas
das redes sociais permitem aos usuários descrever-se a si próprios e os seus
interesses. As redes sociais têm a vantagem de reunir vários serviços num só
espaço, como por exemplo, blogs e serviços de publicação de conteúdos multimídia.
Tal como outras ferramentas, as redes sociais possuem regras, convenções e
determinadas práticas nas quais os usuários devem “navegar” de modo a fazeremse compreender e evitar dificuldades.
As redes sociais são usadas não só para socialização e para marketing como
também para fins educacionais e profissionais, podendo ser utilizadas como parte de
uma organização ou sistema de gestão do conhecimento.
5.2.5. Publicação de Conteúdos
Estes serviços permitem o upload de conteúdos de vários tipos (imagens, vídeos,
áudio, apresentações, etc.). Existem diversos serviços para diferentes tipos de
conteúdos.
a)

Vídeo

Para publicar vídeos o serviço mais utlizado, atualmente, é o YouTube. Este
serviço permite o upload de vídeos, deixando-os disponíveis online. É uma
ferramenta inteiramente grátis que apenas exige o registro prévio que cria um
perfil de usuário para poder colocar vídeos online. Ao inserir um vídeo é
necessário classificá-lo utilizando tags e escrever uma breve descrição sobre
o vídeo. Os vídeos podem ser tornados públicos ou privados, neste último
caso definindo os usuários que podem visualizá-los. Os usuários registrados
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podem comentar os vídeos, inserir notas pessoais e colocar legendas. O
YouTube se integra com diversas aplicações Web 2.0.
b)

Imagens

São ferramentas que permitem armazenar imagens e compartilhá-las com
outros usuários. As imagens podem ser públicas ou privadas e agrupadas em
álbuns. É necessário efetuar um registro no site que implica a criação de um
perfil de usuário, que pode comentar, adicionar notas, classificar com tags e
organizar colaborativamente os conteúdos partilhados, neste caso imagens
ou fotografias.
Os serviços mais populares para partilhar fotografias online são o Flickr do
Yahoo e o Picasa do Google.
c)

Áudio (Podcasts)

Podcast refere-se à produção de conteúdos de áudio de qualquer tipo e à
sua disponibilização na Internet para download. Atualmente, o podcasting
permite não só a difusão de emissões rádio como também de qualquer outro
conteúdo de áudio, através da assinatura de RSS Feeds, revelados num
agregador. Existem aplicações na Internet que possibilitam a qualquer usuário
gravar ou importar arquivos áudio, servindo-se desta tecnologia para os
difundir. É possível fazer o download dos arquivos para o computador ou
diretamente para um leitor de mp3, para serem ouvidos quando e onde o
usuário quiser.
d)

Apresentações

Na mesma linha dos serviços de publicações referidos anteriormente, o
Slideshare permite o upload de apresentações e a sua disponibilização na
Internet. Nesta ferramenta destaca-se a possibilidade de colocar uma
apresentação online sem registro prévio. No entanto, à semelhança dos
serviços anteriores, a criação de um perfil dá acesso a funcionalidades
exclusivas para usuários registrados, por exemplo, a possibilidade de
comentar e classificar as apresentações.
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As apresentações ficam disponíveis para visualização na Internet através de
um hiperlink, podendo também efetuar-se o download caso o seu proprietário
assim o defina.
O Slideshare constitui um enorme repositório de informação sobre as mais
variadas categorias.

Além de permitir que se adicionem comentários às

apresentações, o serviço Slideshare permite a inserção de arquivos de áudio
e mais recentemente vídeos do YouTube.

5.2.6. Edição Colaborativa
Existem aplicações online tipo Office (processador de texto, planilhas eletrônicas e
gerador de apresentações) que permitem criar e editar na Internet o que
antigamente apenas era possível no computador. Estas ferramentas permitem a
criação, colaboração e compartilhamento de documentos, planilhas eletrônicas e
apresentações online por parte dos usuários.
O Google Docs é ferramenta mais utilizada (figura 5.3).

Figura 5.3 – Página inicial do Google Docs.

Este tipo de ferramentas torna-se bastante útil na elaboração de trabalhos
colaborativos. Os usuários podem criar, editar e partilhar um documento, uma
planilha eletrônica ou uma apresentação. O conteúdo é armazenado na Internet
podendo ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar. Depois de criar o

Capítulo 5. Ambientes virtuais de aprendizagem

96

conteúdo, o usuário pode convidar outros usuários e definir o nível de participação,
ou seja, se podem contribuir colaborativamente para a elaboração do conteúdo ou
se podem apenas ver e acompanhar a evolução do mesmo. A ferramenta mantém
um registro das versões, sendo as contribuições dos participantes identificadas por
meio de cores.

5.2.7. Start Pages
As Start Pages permitem agregar páginas Web, RSS Feeds e Widgets
simultaneamente numa página Web. Formadas por seções, é possível organizá-las
facilmente arrastando-as para onde queremos numa página. É ainda possível ter
várias páginas, organizadas por separadores, à semelhança de uma pasta ou de um
dossiê com arquivos assim organizados.
Os Widgets são mini-aplicações de diversos formatos, embebidos em qualquer
página Web, podendo ter jogos, informações ou até aplicações Web. É possível ter
numa start page vários widgets onde se incluem fotos do Flickr, vídeos do YouTube,
uma conta de e-mail, ferramentas de comunicação, entre outras, personalizando o
menu de serviços/widgets em função do perfil individual ou necessidades.
Tal como a maioria das ferramentas Web 2.0 são muito fáceis de utilizar. Ao acessar
uma ferramenta deste tipo, o usuário pode iniciar automaticamente a sua
configuração, arrastando com o mouse os widgets para qualquer lado. O registro é
aconselhável uma vez que permite ao usuário guardar as suas definições. Exemplos
populares destas ferramentas são o iGoogle (figura 5.4), o Netvibes, o Pageflakes e
o Protopage.
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Figura 5.4 – Start Page criada no iGoogle

A criação de ambientes pessoais de aprendizagem através da integração de vários
componentes que facilitem a pesquisa, criação, compartilhamento de informação e
conhecimento é possível utilizando uma start page.

5.3. Classificação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Existem diversos tipos de sistemas educativos, que apoiam o aluno e professor no
processo de ensino-aprendizagem, em especial na modalidade de EaD. Segundo
Pereira, Schmitt e Dias (2007) esses sistemas podem ser classificados de acordo
com as suas funcionalidades e objetivos, podendo ser:
-

aplicações hipermídia que possibilitam uma instrução distribuída e podem
se apresentar como cursos multimídia com objetivos pedagógicos bem
definidos (que possuem avaliação, tutoração) ou apenas como cursos
disponíveis na internet através de paginas com hipertextos;

-

sites educacionais que trazem funcionalidades como bibliotecas de
softwares educacionais, espaço para comunicação, fóruns, entre outras;

-

sistema de autoria para cursos à distância que gerenciam cursos
padronizados, no qual não se podem alterar as funcionalidades existentes;

-

salas de aulas virtuais que fornecem suporte para colaboração entre
professores através de algumas ferramentas como fóruns e chats. Os
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tipos de conteúdos desses cursos podem estar disponíveis em diferentes
mídias como textos, arquivos de áudio, vídeos e fotos;
-

frameworks para aprendizagem cooperativa que são uma alternativa aos
sistemas de autorias por serem mais flexíveis. Os frameworks permitem
alterações, de forma a possibilitar o desenvolvimento de aplicações
cooperativas personalizadas; e,

-

portais educativos são páginas da web que contêm informações gerais de
instituições, cursos, carreiras e recursos como jornais, artigos de interesse
geral e até e-books.

As funcionalidades apresentadas não são excludentes podendo haver uma
combinação de dois ou mais ambientes virtuais de aprendizagem dependendo dos
objetivos como, por exemplo, um site educacional que disponibilize aplicações
multimídias e possua espaço de sala de aula virtual (PEREIRA; SCHMITT; DIAS,
2007).

5.4. Sistemas de Gestão da Aprendizagem
Os Sistemas de Gestão de Aprendizagem são aplicações desenvolvidas em
ambiente web cuja função é dar suporte às atividades de ensino-aprendizagem
mediadas pela tecnologia da informação e comunicação permitindo a emissão e a
recepção de mensagens pelo ciberespaço para veicular conteúdo e permitir
interação entre os atores do processo educativo (professores e estudantes), no qual
podem ser integrados várias mídias, linguagens e recursos. Em um sistema de
gestão de aprendizagem são fundamentais os trabalhos colaborativos e a
participação on-line, é necessário que haja interação através de comunicação,
construção de conhecimento, interações entre educadores e educandos, e também
entre os próprios educandos. (PEREIRA; SCHMITT; DIAS. 2007).
De acordo com Pereira, Schmitt e Dias (2007) em geral os ambientes virtuais de
aprendizagem possuem as seguintes características:
-

Criam um ambiente colaborativo de aprendizagem e permitem ao
professor, que não tenha conhecimentos algum de programação,
disponibilizar o material de apoio para seus estudantes;
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Possuem ferramentas para comunicação entre estudantes, professores,
espaço para disponibilizar informações de forma geral e também para tirar
dúvidas sobre o conteúdo dos cursos disponibilizados;

-

Dispõem de uma área exclusiva para os estudantes postarem suas
informações pessoais, debaterem sobre diversos assuntos nos chats e
comentarem sobre diversos temas nos fóruns; e,

-

Permitem a divulgação das informações em diferentes mídias como vídeo,
teleconferência, textos, arquivos de áudios, e hipertextos.

Embora existam diversos sistemas de gestão de aprendizagem no mercado da EaD,
cada um com suas próprias características, algumas ferramentas são básicas como:
login e perfil do usuário, matrícula e turma. Segundo Pereira, Schmitt e Dias (2007)
existem outras que embora possam aparecer com nomes diferentes possuem
características idênticas:

-

Mural, agenda, conteúdo e avaliação: locais de uso exclusivo do professor
para avisos e informações úteis aos estudantes;

-

Chat: ferramenta de conversação online, utilizada para reunir os
estudantes num mesmo intervalo de tempo e mesmo local para discutir um
assunto específico;

-

Fórum: espaço de discussão sobre um tema específico, onde se podem
postar mensagens sobre o assunto, nele o usuário pode ler, responder, e
deixar novas mensagens para discussão, aumentando as possibilidades
de interação; e

-

Anotações: ferramenta onde cada estudante poderá fazer e exibir
anotações pessoais que possam lhe auxiliar no aprendizado.

É fácil notar a importância que os sistemas de gestão de aprendizagem (SGAs)
possuem em nossa sociedade, tanto na educação quanto nos planos de inclusão
digital e acessibilidade à informação. Eles possibilitam que pessoas que disponham
de pouco tempo livre ou que residam em locais afastados dos grandes centros de
difusão do conhecimento consigam sua formação intelectual e profissional,
obtenham seu diploma e consigam uma melhor colocação no mercado de trabalho.
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Com a utilização dos SGAs, os estudantes podem aprender de forma colaborativa,
compartilhando informações e conhecimentos entre si, ajudando-se mutuamente em
suas atividades, escolhendo a intensidade e a maneira como pretendem estudar.

5.4.1. Sistema de gestão da aprendizagem de segunda geração
Os sistemas de gestão de aprendizagem de segunda geração diferenciam-se dos
sistemas tradicionais pela expansão da forma de interação. Eles respeitam a
diversidade dos tipos de aprendizagem de forma alinhada com os propósitos
modernos da interface homem-computador e trabalham com a visão construtivista
(manipulações sobre representações) e sócio interacionaista de aprendizagem
(colaboração, engajamento, imersão em contexto de jogos (GOMES, 2010).
Segundo, Lobato et. al.(2008, apud MATOS, 2012), um Sistema de Gestão da
Aprendizagem de segunda geração permite, por exemplo, que o professor possa
montar cursos com uma ampla variedade de mídias, distribuídas em módulos e, ao
final, ainda tenha a possibilidade de aplicar avaliações. Ele afirma, ainda que o
ambiente permite que os procedimentos de avaliação levem em consideração
pontos de vista dos participantes, de seus pares e de seus instrutores, num
processo de integração de informações sobre os progressos individuais de coletivos.

5.4.2. Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus
O SGA Amadeus, cujo termo significa Agentes Micromundos e Análise do
Desenvolvimento do Uso de Instrumentos, é um Projeto concebido pelo Grupo de
Pesquisa em Ciências Cognitivas e Tecnologias Educacionais do Centro de
Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ele é classificado
como uma plataforma de segunda geração, e distribuído sob uma licença de
software livre, permitindo que possa ser livremente compartilhado, estudado,
copiado, executado e evoluído (GOMES, 2010).
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Figura 5.5 – Interfaces do SGA Amadeus

Alguns dos módulos do Amadeus também estão presentes em outros sistemas de
gestão de aprendizagem, mas observou-se algumas inovações como a integração
com o sistema de contas do Google e recursos de percepção e uso de outras mídias
como por exemplo, a televisão e o telefone celular. Segundo a cartilha do sistema
(GOMES, 2011) os módulos Web do SGA Amadeus são:
-

Módulo Cadastro – este módulo coordena os serviços de cadastro de
usuários (novo usuário, atualização de dados, mudança de senha,
solicitação de docência, currículo, lista de usuários, visualização de perfil,
entre outros), e também os serviços de cadastro de cursos (novo curso,
buscar curso, validação de cursos, visualizar perfil do curso, entre outros);

-

Módulo Gestão de Conteúdo – este módulo é responsável por manter os
materiais que serão associados à cada curso. Assim, visa permitir a
gestão de conteúdos em diversos formatos e componentes de
aprendizagem, tais como: vídeos, jogos, fóruns, questionários, além da
tradicional funcionalidade de anexar arquivos. Este módulo também está
integrado com as funcionalidades de avaliação, o que permite o
acompanhamento dos alunos;

-

Módulo Avaliação – Este módulo dá suporte à possibilidade dos
professores avaliarem os alunos com base nas atividades realizadas e na
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interação com o ambiente. Este módulo também está relacionado ao
módulo de gestão de conteúdo, o que permite capturar informações sobre
a participação dos alunos nas atividades disponibilizadas.
O SGA Amadeus integra novas mídias à sua arquitetura e permite a criação de
novas situações didáticas de aprendizagem para a modalidade de ensino a
distância. Segundo Monteiro (2009), graças à característica modular da arquitetura
do Amadeus, funcionalidades podem ser facilmente estendidas para as demais
interfaces do sistema, como o portal web principal (Amadeus Web) e também
através de dispositivos móveis, em páginas Web adaptadas e no envio de
mensagens de texto (Amadeus Mobile). Colocando o aprendiz imerso no ambiente
de ensino, tornando-o capaz de obter informações onde quer que esteja, diante da
TV, de um computador, ou tendo em mãos apenas o seu celular.
Um estudo realizado por Fonseca Filho (2009) identifica como diferencial agregado a
possibilidade de introdução de agentes de software no sistema de gestão de
aprendizagem, no qual o tutor pode configurar as condições para que as ações dos
agentes aconteçam; e estímulo, provocação e comunicação aos alunos para
participar de forma mais ativa e colaborativa no curso. Estes mecanismos dotam o
Amadeus de ferramentas para coletar, compilar e apresentar as interações dos
alunos em várias atividades de forma a auxiliar o tutor no processo da avaliação
formativa.
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Capítulo 6 – Um modelo para uso do Amadeus na
Comunidade Virtual de Prática
“As novas tecnologias dão a cada um de nós um
poder sem precedentes de construir o nosso próprio
mundo de referência, de encontrar as pessoas que
realmente nos interessam, estejam onde estiverem,
de aprender e ensinar sobre aquilo que realmente
queremos que faça parte da nossa vida.”
(SOARES, 1999 apud ANDRADE, 2005, p. 24)

Neste capítulo é apresentada uma proposta para criação e desenvolvimento da
Comunidade Virtual de Prática para apoio da gestão da TI do Ifba e uma proposta de
modelo de uso do Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus a ser aplicado
como ferramenta de interação nesta comunidade. Esse modelo foi construído com
base nas funcionalidades disponíveis do software, referentes às facilidades de
documentação, comunicação, gestão de ocorrências, gestão do conhecimento,
aprendizagem, acompanhamento e avaliação.
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A gestão das comunidades virtuais de prática deve levar em conta os fatores
relacionados às motivações humanas e a natureza específica da comunicação
mediada por computador, mas também deve equacionar os modelos de criação e
desenvolvimento adequados, os papéis a desempenhar pelos promotores destes
projetos e a adequação da tecnologia (ANDRADE, 2005).
A Figura 6.1, criada por Andrade (2005) sintetiza os fatores críticos de sucesso para
o desenvolvimento de uma comunidade virtual de prática.

Figura 6.1 – Fatores críticos no desenvolvimento de comunidades

A socialização em espaço virtual desenvolve-se sob os pressupostos de confiança,
de possibilidade de colaboração, de participação em um ambiente de comunicação
propício a uma compreensão recíproca e em um horizonte de longevidade credível.
Os promotores de uma comunidade influenciam o processo de socialização pelo
exercício da liderança, na definição ou clarificação dos objetivos, na identificação
das regras e de políticas de interação e de exploração dos recursos. Também,
através da concepção dos espaços, no suporte aos contatos e na gestão do ciclo de
vida da comunidade (LOURENÇO, 1999 apud ANDRADE, 2005).
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Assim, um modelo para criação e gestão de uma comunidade virtual de prática
deverá atender à distribuição ambiental e a disponibilidade tecnológica. A sua
concepção deve integrar de forma economicamente sustentável os seus objetivos,
as suas necessidades e as suas funcionalidades.

6.1.

Construindo a CVP-GTI do Ifba

A comunidade virtual de prática que aqui se pretende criar tem uma característica
própria quando se trata da adesão dos membros, uma vez que eles já estão
definidos. Assim, os promotores deverão ter a preocupação precípua de mantê-los
ativos e participantes e isto passa pela motivação, comunicação e usabilidade da
ferramenta de mediação escolhida. Na tabela 6.1 a seguir, as principais
características da CVP-GTI do Ifba.
Objetivo
Indivíduo
Ferramenta de
interação
Regra básica

Comunidade
Divisão do trabalho
(tarefas)

Apoiar a gestão na implementação das políticas de tecnologia da
informação definidas pela administração central do Ifba.
Diretor (a) da DGTI
Gestor de TI do campus
Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus
A comunidade deve ser utilizada apenas para a finalidade
proposta;
A troca de informações referentes aos objetivos da CVP-GTI deve
ser feita no SGA Amadeus.
Colégio de Gestores de TI dos Campi do Ifba
Os membros deverão interagir com suas dúvidas, dificuldades e
casos de sucesso na execução das políticas de TI do Ifba em seu
campus.

Tabela 6.1 – Características da CVP-GTI do Ifba

6.1.1. Definição dos papéis
A literatura sobre o desenvolvimento de comunidades virtuais ensina que um fator
crítico de sucesso é a definição dos papéis dos seus membros. No caso da CVPGTI, os papéis necessários para o início de suas atividades estão relacionados na
tabela 6.2.
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PAPÉIS
Relações
Públicas

RESPONSABILIDADES
Receber os novos membros
no caso de substituição do
gestor (a) de TI do campus
ou do diretor (a) da DGTI;
Facilitar as atividades
fundamentais.

Editor

Avalia o conteúdo;
Remove os conteúdos que
não observem as normas
da comunidade.

Mediador ou
facilitador

Promover a atividade da
comunidade;
Mediar conflitos entre os
membros;
Motivar os membros para a
participação nas
discussões.
Responder a questões de
utilização do SGA
Amadeus;
Esclarecer dúvidas sobre
governança em TI.

Suporte técnico
e especialista

TAREFAS
Acolher novos
membros;
Responder a questões
básicas;
Ajudar na participação
inicial, estimulando a
conversação, propondo
tópicos e linhas de
debates;
Contextualizar
participantes.
Seleciona o conteúdo
pelo interesse e
qualidade assinalando
para remoção o que for
inapropriado;
Remove conteúdos
inadequados.
Promove eventos;
Interage com membros
pouco participantes
para motivá-los;
Resolve os conflitos
entre os membros.
Responde às questões
tecnológicas,
profissionais,
pedagógicas ou
sociais;
Solicita atualizações e
alterações no
sistemas;
Atualiza a lista de FAQ
(Frequently Asked
Questions).
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INDIVÍDUO
Diretor (a) da
DGTI.
Obs. No caso de
mudança do
diretor (a) esse
papel será
assumido pelo
Suporte técnico

Diretor (a) da
DGTI

Escolhido entre
os membros da
CVP-GTI

Assistente
Administrativo da
DGTI

Tabela 6.2 – Definições dos papéis da CVP-GTI do Ifba

6.1.2. Problemáticas e soluções no trabalho mediado por tecnologia
Segundo Lewis (1997, apud ANDRADE, 2005) quando um indivíduo utiliza uma
plataforma tecnológica para atingir seus objetivos individuais não tem necessidade
de negociar um espaço específico com outros indivíduos o que não ocorre quando
esse espaço é partilhado por um conjunto de pessoas e o modelo de utilização
acontece em um ambiente colaborativo de trabalho ou aprendizagem. Então,
quando essa colaboração é mediada por tecnologia é necessário equacionar os
serviços permitidos pela ferramenta, o entendimento das regras, os princípios de
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divisão do trabalho, para consecução dos objetivos do indivíduo e da
comunidade, conforme mostra a figura 6.2.
Nessa mesma figura e suas variações, segundo Andrade (2005), pode-se identificar
algumas problemáticas que precisam ser equacionadas. Abaixo serão relacionadas
essas problemáticas e como o modelo proposto pretende resolvê-la no âmbito da
CVP-GTI do Ifba:
• Indivíduo – Ferramenta – Objetivo (figura 6.2)

Figura 6.2 – Trabalho colaborativo mediado por tecnologia

É necessário verificar se todos possuem os recursos que permitam acessar as
ferramentas disponíveis para mediação da comunidade e se possuem as
competências técnicas para utilizá-las.
CVP-GTI: todos os campi possuem acesso a internet e os membros têm
acesso aos equipamentos e softwares necessários para participação da
comunidade. Deve ser oferecido uma capacitação inicial no uso do SGA
Amadeus para nivelar o conhecimento.
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• Indivíduo – Objetivos – Comunidade (figura 6.3)

Figura 6.3 – Alcançar em grupo objetivos comuns

Destaca-se aqui a importância de se adotar uma linguagem comum que permita a
boa comunicação, a clarificação de objetivos comuns, o seu compartilhamento e até
a aceitação de um líder.
CVP-GTI: os membros da comunidade virtual de prática são todos da área
de tecnologia da informação e compartilham além da formação acadêmica,
a função de gestor.
• Indivíduo – Ferramenta – Comunidade (6.4)

Figura 6.4 – Potencialidades tecnológicas de trabalho em grupo
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Esta é uma problemática que se agrava em situações de uma comunidade
geograficamente distribuída. Os problemas mais graves são relativos à segurança, o
bom desempenho das comunicações e adequação da tecnologia ao trabalho em
grupo.
CVP-GTI: Essa é uma problemática que precisa ser tratada à medida que a
comunidade virtual de prática for se desenvolvendo. Por serem todos
profissionais de TI a questão da segurança pode ser minimizada; os
problemas relativos às dificuldades de comunicação poderão ser
contornados com reuniões presenciais cuja periodicidade será determinada
pela incidência do problema; e, verificar a adequação da tecnologia ao
trabalho em grupo, no caso o SGA Amadeus, é um dos objetivos desta
dissertação.
• Indivíduo – Regras – Comunidade (figura 6.5)

Figura 6.5 – Explicitação das regras de trabalho

Aqui talvez esteja o principal foco dos conflitos, pois as relações estabelecidas
eletronicamente podem ser ambíguas e que pressupõem a tomada e aceitação de
decisões. A importância dos gestos e expressões que completam tipicamente o
modelo de comunicação numa relação face-a-face, aqui não será de todo claro.
CVP-GTI: A comunidade virtual de prática buscará contornar esses
problemas com definição clara das regras, que serão discutidas entre os
membros do grupo e estabelecidas democraticamente. As tecnologias da
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comunicação disponíveis serão utilizadas para contornar o problema da
comunicação face-a-face e serão complementadas pelos encontros
presenciais.

6.1.3. O papel do moderador
O moderador desempenha um papel importantíssimo seja na moderação do debate,
em termos de conteúdo, ou no seu tempo de discussão. O moderador pode ter um
papel decisório e importante no que diz respeito à motivação para a participação,
nos momentos de pausa e reflexão e no momento em que o debate deve iniciar ou
terminar.
Para Pinheiro (2010), o papel do moderador deve ser o de orientador e deve
possibilitar que os membros desenvolvam conversas autonomamente não se
afastando da temática e dos objetivos propostos, mas sim aprofundando aspectos.
O moderador, especialista na temática a discutir, deve ter uma atenção constante à
conversa que se desenrola. É importante que o moderador proporcione alguma
liberdade nos contributos dos intervenientes permitindo que o tema central seja
analisado sob várias vertentes.
No caso da CVP-GTI o papel do moderador será exercido pelo diretor (a) da DGTI
que procurará direcionar as discussões para os objetivos da comunidade,
proporcionando liberdade de expressão aos membros do grupo de forma a
enriquecer a contribuição e a construção do conhecimento. O moderador terá a
atribuição de, verificando a necessidade, agendar os encontros presenciais.

6.1.4. Reunião presencial da CVP-GTI
Encontros presenciais dos membros da CVP-GTI deverão ser agendados por
demanda no início das atividades da comunidade e depois com uma periodicidade
definida pelo grupo. De acordo com a literatura pesquisada e a experiência da
autora como participante de outras comunidades virtuais, essas reuniões são
importantes para resolver conflitos gerados por ruídos na comunicação, motivar os
membros para uma maior participação, investigar possíveis problemas no
funcionamento da comunidade e juntos buscar soluções.
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A primeira reunião deverá abordar os seguintes tópicos:

-

apresentação do projeto com seus objetivos, sua sistemática de
funcionamento e os benefícios pessoais e para organização que se
pretende obter. Este primeiro momento tem o objetivo de sensibilizar os
futuros membros da CVP-GTI para a importância de sua participação;

-

apresentação do SGA Amadeus como plataforma tecnológica de
mediação da CVP-GTI e o modelo de uso criado para este fim. Neste
momento todos os membros serão convidados a preencherem os dados
de cadastro no sistema;

-

a importância de dar e de receber numa relação partilhada: debate com o
grupo

sobre

os

benefícios

advindos

do

compartilhamento

dos

conhecimentos de forma a mostrar para os membros a necessidade do
respeito a qualquer ideia explicitada evitando-se avaliação negativa que
possa inibir as iniciativas de participação;
-

a importância da disponibilização de materiais em um ambiente de
trabalho colaborativo;

-

a atuação do moderador para dinamizar as atividades;

-

a utilização dos fóruns de discussão como veículo de troca de experiência
e compartilhamento de ideias com vista à construção de conhecimento.

O resumo dos aspectos abordados nesse encontro deverão ser disponibilizados,
para que se possa acompanhar as decisões e definições geradas a partir dos
debates, bem como lançar novas questões para os próximos encontros.

6.1.5. Identificação dos fatores de sucesso
Como mais uma etapa da investigação de como desenvolver a CVP-GTI do Ifba, na
primeira reunião presencial, será realizado uma pesquisa entre os futuros membros
para caracterização dos fatores mais relevantes para o sucesso de desenvolvimento
de comunidades virtuais de prática. Assim, tomando por base o estudo realizado por
Andrade (2005) serão apresentadas as questões listadas, em ordem alfabética, na
tabela 6.3 para identificação dos aspectos mais importantes a serem considerados
no funcionamento da CVP-GTI na visão dos gestores de TI dos campi.
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FATORES

CARACTERIZAÇÃO

Adequação tecnológica

O ambiente tecnológico de interação e de
socialização entre os membros é apropriado?
Mecanismos tecnológicos facilitadores da tomada de
decisão na comunidade
O tópico em discussão é emergente no contexto
organizacional?
Metodologia de avaliação do sucesso da CVP

Apoio à decisão
Atualidade e relevância
Avaliação progressiva do sucesso
Benefícios para os membros

Perceber os benefícios que os membros podem ter
participando da comunidade

Coesão

Desenvolvimento de fatores de coesão na comunidade

Conhecimento dos membros

Conhecimento inicial do potencial de cada membro da
comunidade e acompanhar sua participação
Tempo dos membros para participarem da CVP

Disponibilidade de tempo
Domínio

Definir a identidade do grupo que inspira a sua
participação

Ecologia do conhecimento

Interação da CVP com outras funções do Ifba,
investigação e formação em um processo de
descontrução e reformulação do conhecimento

Envolvimento da administração do
IFBA

Envolvimento da administração no acompanhamento dos
objetivos e dos progressos de acordo com a estratégia
da instituição

Formação dos membros

Capacitação específica para a participação dos gestores
de TI como membros na comunidade

Gestão do Conhecimento
Gestão do Conteúdo

Criação, assimilação e partilha
A gestão de conteúdo deve ser dinâmica e suportada por
uma tecnologia adequada
Gerir tensões em cada ciclo de vida da CVP

Gestão de tensões
Gestão operacional da
Comunidade
Identificação clara da finalidade
Identificação dos resultados
esperados
Liderança
Prática
Processo de comunicação
Produtividade e desempenho
Redução de custos
Repositório de conhecimento
Sistema tecnológico de apoio à
gestão

Definição de papéis e atividades na comunidade
O problema a ser resolvido está claramente identificado?
Identificar competências, disseminar boas práticas, reter
talentos, ultrapassar barreira de tempo e espaço
A liderança deve ser visível e forte perante o grupo
Cenários e recursos sobre as quais a comunidade vai
atuar
Clarificação da complexidade do processo de
comunicação mediado por computador
Os membros melhoram seu desempenho profissional
aplicando novos conhecimentos
Retorno do investimento financeiro e de tempo
Espaço de armazenamento da produção deve ser
totalmente partilhado pelos membros
A tecnologia como facilitadora dos gestores da
comunidades

Tabela 6.3 – Questões a serem estudadas como possíveis fatores de sucesso
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6.2. Construindo o modelo de uso do SGA Amadeus
O conceito de comunidades de prática é ampliado pelo conceito de comunidades
virtuais de prática pela utilização das tecnologias da informação e comunicação que
permitem a interação de várias pessoas a partir de pontos geograficamente remotos.
Para que os membros de uma CVP possam compartilhar entre si interesses e
objetivos é necessário a mediação de uma ferramenta automatizada que possa
organizar as informações e os conhecimentos e que facilite a comunicação. Neste
trabalho propõe-se utilizar o Sistema de Gestão de Aprendizagem Amadeus a partir
de um modelo de uso construído especificamente para este fim.

6.2.1. Avaliando a usabilidade do SGA Amadeus
Os sistemas virtuais de aprendizagem são alternativas que conduzem ao
aprendizado não apenas pela transmissão, memorização e reprodução de
informações, mas por permitir ao professor acompanhar constantemente o
desenvolvimento do estudante. Por isso, é importante que sua operação seja
intuitiva de modo que os usuários não encontrem dificuldades na sua utilização.
Daí, a necessidade de estudos sobre a qualidade das ferramentas disponíveis nos
ambientes de ensino a distância, buscando garantir que os recursos empregados
sejam de fato facilitadores para a aprendizagem no meio virtual.
Segundo Sommerville (2003 apud MATOS, 2012), a qualidade de software é um
termo bastante complexo, mas quer dizer, em geral, que o software deve cumprir as
suas especificações. Para garantir a qualidade de software existem padrões e
normas já estabelecidas. Um deles é o padrão internacional chamado ISO 9001 que
é o mais geral dos padrões ISO 9000 e serve para o processo de qualidade tanto
para quem projeta bem como, para quem desenvolve e faz a manutenção do
produto.
Há também a norma ISO 9126:1 que define algumas características que o software
deve ter para garantir a sua qualidade tais como: funcionalidade, confiabilidade,
usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. No caso específico da
usabilidade a norma utilizada é a NBR 9241:11. Essa norma propõe que todo
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sistema deva ser fácil de usar, para qualquer tipo de usuário, dentro de um
determinado contexto. (SOMMERVILLE, 2003).
Segundo Souza e Spinola (2006, apud MATOS, 2012) o critério da usabilidade mede
a qualidade da interação entre o sistema e o usuário. E em um sistema ela depende
principalmente de cinco aspectos: facilidade para aprender sobre o sistema,
facilidade de uso, satisfação do usuário, flexibilidade e produtividade.
Neste sentido, um aspecto fundamental a ser analisado é a usabilidade. É
importante que o SGA seja de fácil interação com o usuário, que seja fácil de
aprender e manuseá-lo, que não exija muito esforço para utilizá-lo, que seja
agradável de trabalhar com ele, e que permita adaptações de acordo com as tarefas
que cada pessoa deve realizar.
De acordo com a norma NBR 9241:11 (2002 apud MATOS, 2012), usabilidade é a
extensão na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar
objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso
específico. Usabilidade que serve para medir o esforço necessário para a utilização
do software. Este deve oferecer uma interface amigável e uma documentação
adequada;
Para este trabalho, consideramos a avaliação feita por Matos (2012) utilizando uma
ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina para avaliar a
usabilidade em softwares e páginas da web, chamado Ergolist. Essa ferramenta
consiste em um checklist que permite inspecionar as interfaces e descobrir defeitos
existentes no critério ergonomia.
O estudo apontou que quanto à usabilidade o SGA Amadeus foi considerado
satisfatório atendendo a 80% dos critérios do Ergolist. A avaliação chamou a
atenção para alguns aspectos que precisariam ser melhorados, mas que não
comprometem a utilização do sistema. As maiores deficiências foram encontradas
no critério Mensagem de Erro e Flexibilidade.
Uma maior qualidade das mensagens de erros de um sistema favorece o
aprendizado do usuário sobre o mesmo, pois indica a razão ou a natureza do erro
cometido, o que foi feito de errado, o que deveria ter sido feito e o que se deve fazer
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a partir dali. A avaliação identificou que as mensagens apresentadas pelo SGA
Amadeus são sucintas e pouco esclarecedoras e quando o erro ocorre no
preenchimento de dados as mensagens não especificam o local nem o cursor fica
posicionado no campo onde o erro foi cometido. Com relação ao critério de Proteção
Contra Erros é recomendado que os erros sejam detectados no momento da
digitação e não na validação, para evitar perturbações durante a execução da tarefa.
O sistema não só esperava a validação como trazia a tela em branco obrigando o
usuário a preencher todas as informações outra vez. (MATOS, 2012).
Outro critério também avaliado como regular foi o da Correção de Erros. Percebe-se
que quando da utilização de um sistema, os usuários se sentem menos
incomodados com os erros quando conseguem corrigi-los com facilidade. Portanto,
quando se verifica erro na digitação de um ou mais comandos, os ambientes
deveriam fornecer a possibilidade dos usuários modificarem os comandos no
momento da digitação, bem como proporcioná-los a possibilidade de refazer a
digitação apenas da parte errada do comando, evitando rejeitar um bloco todo já
digitado. (MATOS, 2012)
O critério da Flexibilidade avalia a capacidade que o ambiente tem de oferecer ao
usuário várias formas de efetuar uma mesma tarefa oferecendo-lhe, assim, um
número maior de oportunidades para escolher e dominar uma delas no curso de sua
aprendizagem. A avaliação indicou que a apresentação das telas do ambiente
Amadeus são apresentadas de maneira fixa não cedendo margem para
personalização e os dados considerados default não são customizáveis,

6.2.2. Descrição do modelo
O modelo proposto foi idealizado considerando o SGA da forma como ele foi
concebido sem nenhuma alteração de interface ou funcionalidade. Aqui serão
relacionadas as funcionalidades disponíveis com as necessidades da CVP-GTI do
Ifba. É proposta de trabalho futuro realizar adequações no sistema para uso
administrativo, caso a sua utilização para este fim tenha uma avaliação positiva
pelos membros da CVP-GTI. Os indicadores de desempenho do uso do SGA
Amadeus na CVP-GTI serão construídos posteriormente.
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A figura 6.6 apresenta as funcionalidades disponíveis no SGA e que serão utilizadas
para a consecução do objetivo proposto neste trabalho.

Figura 6.6 – Funcionalidades
uncionalidades do SGA Amadeus X Necessidades da CVP-GTI
CVP

• Módulo Cadastro
Esse módulo será utilizado para cadastrar os membros da CVP-GTI
CVP
com seus
respectivos perfis:
Administrador: suporte técnico e especialista – responsável por administrar o
ambiente, capacitar novos membros na sua utilização e solicitar alterações e
atualizações no sistema.

Figura 6.7 – SGA Amadeus/CVP-GTI:
Amadeus/CVP
perfil Administrador/Suporte

Professor: este perfil será utilizado pelo diretor (a) da Diretoria de Gestão da TI que
será o responsável por propor as atividades e fazer a avaliação de desempenho dos
demais membros.
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Figura 6.8 – SGA Amadeus/CVP-GTI: perfil Professor/Diretor (a) de TI

Aluno: perfil reservado para os gestores de TI dos campi que deverão estar atentos
ao material disponibilizado pelo diretor de TI bem como, pela realização das
atividades atribuídas. Deverão utilizar a ferramenta Fórum para comunicação com os
demais membros, conforme figura 6.8 abaixo:

Figura 6.9 – SGA Amadeus/CVP-GTI: perfil Aluno/Gestor (a) de TI

Cursos: os cursos serão utilizados para cadastrar o processo a ser implementado e
acompanhado pelo gestor de TI do campus e/ou pela DGTI, conforme mostra a
figura 6.10 abaixo:
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Figura 6.10 – SGA Amadeus/CVP-GTI: Curso/Processo Gestão de TI

• Módulo Gestão de Conteúdo
Esse módulo será utilizado para disponibilização e organização do conteúdo
necessário ao funcionamento da CVP-GTI, bem como pelo conhecimento produzido
pelas atividades dos membros. Para isso será utilizado o cadastro de módulos de
cada curso/processo, conforme figura 6.11 a seguir.

Figura 6.11 – SGA Amadeus/CVP-GTI: Módulo/Gestão de Conteúdo
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• Módulo Avaliação
Será utilizado um curso/processo específico para cadastro do módulo de avaliação.
Todos os gestores de TI/alunos devem se matricular neste curso/processo para que
o diretor de TI/professor possa avaliar o desempenho nas atividades propostas
(figura 6.12).

Figura 6.12 – SGA Amadeus/CVP-GTI: Curso-Módulo/Avaliação
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• Atividade Fórum
Esta ferramenta será o principal meio de comunicação da CVP-GTI. Todas as
informações e dúvidas deverão se colocadas nos tópicos abertos especificamente
para cada tema (figura 6.13).

Figura 6.13 – SGA Amadeus/CVP-GTI: Módulo/Atividade Fórum
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• Tarefas pendentes
A ferramenta de tarefas pendentes serve para facilitar a participação do gestor de
TI/aluno uma vez que lista todas as atividades que ele precisa realizar, inclusive as
avaliações (figura 6.14).

Figura 6.14 – SGA Amadeus/CVP-GTI: Módulo Aluno/Gestor de TI/Tarefas pendentes

6.2.3. Conclusão
Esta é uma proposta que precisa ser verificada na prática tanto para identificar
possíveis pontos de falha ou melhoria como para propor a substituição do SGA
Amadeus por outra ferramenta, caso o sistema seja avaliado como totalmente
inadequado ao objetivo proposto.
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Capítulo 7 – Considerações finais e Trabalhos futuros
“(...) aquele que começa uma investigação repleto de certezas
acabará terminando cheio de dúvidas. Mas aquele que começa com
dúvidas poderá terminar com algumas certezas.”
Francis Bacon

Neste capítulo é apresentado o resumo da pesquisa descrita nessa dissertação,
explicitando as suas contribuições, problemas encontrados ao longo do seu
desenvolvimento e sugestões para prosseguimento do trabalho.
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A reflexão final sobre o processo de investigação realizado até aqui é de que este
trabalho reflete uma experiência específica num contexto bastante concreto. Tendo
sido definidas as questões em função das quais o estudo se desenvolveu, não foi
objetivo desta pesquisa registrar conclusões fechadas e definitivas. Assim,
entendemos ser mais adequado utilizar a expressão considerações finais como título
deste capítulo. Trata-se de pensar a criação e o desenvolvimento de um ambiente
virtual colaborativo para compartilhamento e construção de conhecimento sobre a
gestão da área de tecnologia da informação de uma instituição federal de ensino.
A questão estratégica de alinhar as estratégias de TI com as estratégias
organizacionais do Ifba consomem expressivos recursos financeiros e de pessoal,
uma vez que os órgãos de controle da União exigem a construção de diversos
instrumentos de controle e a criação de instâncias colegiadas. Observou-se a
existência de muitos projetos em execução na instituição sem o acompanhamento e
um gerenciamento adequado, o que os levavam a competirem por recursos comuns
o que provocava atrasos na sua conclusão. Nesse contexto, a utilização da TI
precisa ser repensada para que possa ser usada como elemento facilitador
provendo meios de convivência, aproximação e conhecimento.
Além disso, a distribuição geográfica das unidades do Ifba causa um aumento nas
despesas com deslocamentos entre os campi e entre o campus e a reitoria, além de
comprometer as atividades da unidade pela ausência dos gestores devido às suas
constantes viagens. Existe, também, a necessidade de centralização das
informações de toda a instituição para que elas possam de fato subsidiar a reitoria e
seus órgãos de apoio nas ações sistêmicas e no cumprimento do planejamento
estratégico da instituição.
Diante da contextualização descrita acima, este trabalho se assentou em uma
questão balizadora: como fazer para que os gestores de TI dos campi atuem em
rede e de forma colaborativa na execução das políticas e diretrizes definidas pelos
órgãos deliberativos e consultivos do Ifba, compartilhando recursos e conhecimentos
de forma a cumprir seu objetivo de unir as unidades do Ifba e a sua reitoria formando
uma única instituição?
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Considerando que já havia uma interação entre os membros da equipe de TI do Ifba
para troca de informações sobre as tarefas cotidianas do trabalho e suas práticas,
permitindo o compartilhamento das soluções para os seus problemas mais comuns
e que essa prática muito se assemelhava aos conceitos de “Comunidade de Prática”
foi natural pensar nessa solução para a integração dos gestores de TI dos campi e a
DGTI de uma forma mais organizada e consolidada. E, ainda, considerando a
distância geográfica que afasta estes gestores uns dos outros as atividades dessa
comunidade precisavam ser desenvolvidas virtualmente. Portanto, seria uma
Comunidade Virtual de Prática.
A questão seguinte foi definir a ferramenta virtual ideal para mediar às atividades da
Comunidade Virtual de Prática. Os softwares de acompanhamento de projetos não
pareceram adequados, uma vez que eles estão voltados mais para o operacional,
para o controle do tempo, custo e cumprimento do objeto, pois, um projeto tem
começo e fim o que não é o caso da gestão que precisa ser contínua. O uso isolado
ou conjugado de ferramentas da Web 2.0, como correio eletrônico, fóruns virtuais,
listas de discussão e chats atenderiam apenas parcialmente as necessidades de
comunicação e organização do conhecimento de uma Comunidade Virtual de
Prática. O ideal seria tê-las todas, ou pelo menos a maioria delas, reunidas em um
único ambiente virtual, nesse caso um Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA).
Então a partir da questão balizadora chegou-se a hipótese de que “A criação de uma
Comunidade Virtual de Prática, mediada por um Sistema de Gestão da
Aprendizagem, pode potencializar a integração da equipe de TI permitindo o
desenvolvimento de um trabalho colaborativo, com compartilhamento de recursos e
de conhecimento na gestão da tecnologia da informação do Ifba”.
Teve-se que se considerar, ainda, a distância, a disponibilidade de tempo e o perfil
dos sujeitos desta pesquisa. Assim o uso da tecnologia se torna imprescindível
porque aproxima e permite melhorias na comunicação e nos trabalhos em grupo
mesmo quando a distância física pode ser considerada uma dificuldade.
Dessa forma justificou-se a criação de uma Comunidade Virtual de Prática para
integrar os gestores de TI do Ifba de forma a construírem e compartilharem o seu
conhecimento.
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Para verificar a viabilidade da proposta examinou-se, primeiramente, o ambiente de
tecnologia da informação do Ifba para determinar as condições técnicas e
administrativas para a criação dessa comunidade virtual de gestão. Como parte
desta verificação foi feita a análise qualitativa do Sistema de Gestão de
Aprendizagem Amadeus com base no critério da usabilidade bem como, a definição
das funcionalidades que melhor corresponderiam às necessidades da comunidade.
A partir destas análises construiu-se um modelo de uso que será integrado a
comunidade de forma a mediar às atividades dos seus membros.
Assim, a principal contribuição desta dissertação é a construção de um modelo para
criação e desenvolvimento de uma Comunidade Virtual de Prática para auxiliar a
gestão de uma área específica de uma organização, no caso, a tecnologia da
informação. Esse modelo é acompanhado da proposta de utilização do SGA
Amadeus, ferramenta específica para área pedagógica, como mediadora das
atividades de uma comunidade com características fortemente administrativas.
O modelo proposto foi construído com base na revisão da literatura e nele procurouse explicitar características voltadas ao perfil dos futuros membros e a integração de
funcionalidades que agreguem valor ao ambiente, contribuindo assim, para que os
usuários registrem informações e também utilizem a base de conhecimento gerada.
Contudo, um fator restritivo para validação da hipótese que orienta essa pesquisa foi
o pouco tempo para realizar a implementação dos requisitos do modelo proposto e a
realização do estudo de caso necessário para aferição dos resultados. Portanto,
para não exceder o tempo e o escopo de uma dissertação de mestrado, a aplicação
do modelo proposto foi adiada e aparecem neste capítulo como sugestões para
trabalhos futuros.

7.1. Perspectivas para continuidade da pesquisa
Essa dissertação aponta algumas sugestões para trabalhos futuros, tanto em nível
teórico quanto prático, como a realização de estudos de caso relativos a aplicação
dos modelos propostos apontando ainda, para a possibilidade de desenvolvimento
de aplicações que tragam melhoria à ferramenta tecnológica escolhida como
mediadora da CVP-GTI.
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A seguir são apresentadas as perspectivas para o prosseguimento dessa pesquisa:
-

Realização de pesquisa de campo, com os gestores de TI dos campi do
Ifba para conhecer o nível informacional e de experiência dos mesmos
com relação a comunidades virtuais de prática com foco na gestão do
conhecimento.

-

Sensibilização dos gestores de TI dos campi para participarem da CVPGTI;

-

Especificação e implementação de um protótipo para dar continuidade ao
projeto da CVP-GTI;

-

Definição do processo de acompanhamento do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI) e do Planejamento e Contratação de
Soluções de TI como atividades específicas a serem testadas no protótipo.

-

Verificação do comportamento dos gestores utilizando como indicadores: o
tempo de retorno das solicitações; disponibilidade dos gestores na
utilização

do

sistema;

quantidade

e

qualidade

das

informações

disponibilizadas no sistema; interação com os outros gestores e com a
diretoria de TI; e, a utilização das ferramentas disponíveis para realização
de suas atividades.
-

Apresentação dos resultados obtidos a partir desse estudo de caso, que
contribuirá para verificar a viabilidade da solução apresentada para o
problema na dissertação. Esses resultados, bem como o método
estatístico a ser utilizado para validação dos resultados, podem servir de
base para novos trabalhos.

As Comunidades de Prática têm sido usadas por algumas organizações para
promover o aprendizado organizacional, porém, não é fácil incentivar a sua
formação, bem como, sustentá-la e integrá-la ao dia-a-dia da organização. Para
isso, as organizações devem adotar algumas estratégias a fim de impulsionar a
criação e manutenção dessas comunidades, tais como: divulgar a importância desse
tipo de atividade nos valores da organização; promover e compartilhar os resultados
práticos alcançados pela comunidade; valorizar a participação e iniciativa individual;
criar uma infraestrutura que facilite a comunicação entre membros e alocar pessoas
para

desempenhar

determinados

papéis,

como,

coordenador,

moderador,
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administrador. Assim, sensibilizar a administração central do Ifba é atividade
prioritária para o desenvolvimento da CVP-GTI.
Portanto, a proposta apresentada nesta dissertação espera alcançar o objetivo de
tornar os gestores de TI dos campi mais participantes da gestão de TI do Ifba, por
meio de registro de informações, ideias, opiniões, soluções recomendações, na
Comunidade Virtual de Prática de forma a construir e compartilhar conhecimentos e
promover a sua aplicação para melhoria na qualidade das atividades profissionais.
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