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USO DE UMA FERRAMENTA WIKI PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO EM 
CENTROS DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
Marcel Augustus Barbosa Carvalho1 

 
 
RESUMO 
 

As Divisões de Operação (DO) dos Centros de Telemática e Centros de Telemática de Área 
(CT/CTA) do Exército Brasileiro (EB) lidam com vários ativos de Tecnologia da Informação (TI) na 
prestação de serviços às demais organizações militares (OM), sendo que estes ativos demandam dos 
militares destes Centros um conhecimento específico para o seu uso e configuração. Contudo, não há 
uma padronização de ferramentas em suporte à preservação do conhecimento técnico destas Divisões, o 
que aliado à alta rotatividade de pessoal em função das movimentações, inerentes à carreira militar, que 
consigo levam a experiência adquirida em suas áreas de atuação sem o devido processo de 
documentação. O objetivo deste trabalho é apresentar a ferramenta Wiki, com suas características, como 
uma possível candidata para auxiliar na gestão do conhecimento nos processos de produção, retenção, 
disseminação e compartilhamento do conhecimento nas DO dos CT/CTA. Para tanto foi realizada uma 
revisão bibliográfica sobre gestão de conhecimento e ferramentas Wiki e dois estudos de caso de uso da 
Wiki em suporte à gestão do conhecimento no 52º CT (Fortaleza - CE) e 6º CTA (Campo Grande - MS). 
Os estudos demonstram o potencial da ferramenta Wiki, ressaltando as suas características como 
ferramentas facilitadoras do processo de gestão do conhecimento, contudo ficou evidente que o 
comprometimento da organização e seus colaboradores nos processos de produção do conhecimento 
foram os responsáveis pelos resultados alcançados na retenção, disseminação e compartilhamento do 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Wiki. Centros de Telemática. Dokuwiki. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Operational Divisions (DO) of the Telematics Centers and Area Telematics Centers (CT / CTA) of the 
Brazilian Army (EB) deal with various Information Technology (IT) assets in providing services to other 
military organizations (OM), and these assets demand from the military of these Centers a specific 
knowledge for its use and configuration. However, there is no standardization of tools in support of the 
preservation of the technical knowledge of these Divisions, coupled with the high turnover of personnel 
due to the movements, inherent to the military career, who leave with the experience gained in their areas 
of operation without due documentation process. The objective of this work is to present the Wiki tool, with 
its characteristics, as a possible candidate to assist in the knowledge management in the processes of 
production, retention, dissemination and sharing of knowledge in the DOs of the CT / CTA. In order to do 
so, a bibliographic review was done on knowledge management and Wiki tools and an explanation of its 
use in two Telematics Centers, 52º CT (Fortaleza - CE) and 6º CTA (Campo Grande - MS). The studies 
demonstrate the potential of the Wiki tool, highlighting its characteristics as tools to facilitate the 
knowledge management process, but it was evident that the commitment of the organization and its 
collaborators in the processes of knowledge production were responsible for the results achieved in the 
retention, dissemination and sharing of the organizational knowledge. 
 
Keywords: Knowledge Management. Wiki. Telematics Centers. Dokuwiki. 

                                            
1 Mestre em Engenharia Elétrica - ênfase Criptografia pela Universidade de Brasília (UNB/DF). Pós-
Graduado em Gestão da Segurança da Informação e Comunicações pela UNB e Engenheiro de 
Computação, pelo Instituto Militar de Engenharia (IME/RJ). Chefe da Divisão de Operação do 6º Centro 
de Telemática de Área (Campo Grande - MS). E-mail: marcel.augustus@eb.mil.br  
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USO DE UMA FERRAMENTA WIKI PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO EM 
CENTROS DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

1 INTRODUÇÃO 

A busca pelo conhecimento dentro de uma organização e seu compartilhamento 

favorece a ocorrência de inovações e reduz o retrabalho, devendo ser uma grande 

preocupação para as organizações. Segundo Choo (2006, p. 28) o “conhecimento e 

experiências se encontram dispersos pela organização e se concentram em geral em 

determinados indivíduos ou unidades de trabalho”, o mesmo autor cita que existem 

numerosos relatos de empresas que por não serem capazes de localizar o 

conhecimento especializado, que existia em algum lugar dentro da organização, tiveram 

que refazer o trabalho na busca por soluções. 

De acordo com Schons (2008, p. 80), “uma das ferramentas tecnológicas 

emergentes que tem se destacado no sentido de permitir as organizações alavancarem 

os processos ligados ao conhecimento são os wikis”, de fato esta ferramenta vem 

sendo usada em alguns pontos dentro do Exército Brasileiro, como no Centro de 

Doutrina do Exército no portal chamado WikiDout (BRASIL, 2017). 

Este trabalho propõe o uso de uma ferramenta wiki, com suas características, 

como uma possível candidata no apoio à gestão do conhecimento (GC) nas Divisões de 

Operação (DO) dos Centros de Telemática e Centros de Telemática de Área (CT/CTA) 

do Exército Brasileiro (EB), nos processos de produção, retenção, disseminação e 

compartilhamento do conhecimento. 

Tal abordagem se faz necessária pela falta de padronização de ferramentas em 

suporte à preservação do conhecimento técnico destas Divisões, aliada à alta 

rotatividade de pessoal dentro do EB que consigo levam a experiência adquirida em 

suas áreas de atuação sem o devido processo de documentação. 

É importante destacar a importância deste trabalho para as outras 

Divisões/Seções de um CT/CTA, que poderão aproveitar a experiência descrita para um 

possível uso no seu campo de atuação. 

Este objetivo será alcançado mediante uma revisão bibliográfica sobre gestão de 

conhecimento e ferramentas wiki, seguida de uma explanação sobre o seu uso em dois 
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Centros de Telemática do Exército Brasileiro, destacando as características destas 

ferramentas que se adequaram aos trabalhos realizados nos CT/CTA. 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Gestão do conhecimento é um modelo de gestão que visa melhorar o 

desempenho organizacional por meio da produção, retenção, disseminação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro da organização. 

Nonaka e Takeuchi (1997) definem dois tipos de conhecimento – tácito e 

explícito. O conhecimento tácito é baseado nas experiências das pessoas, é subjetivo, 

informal e experimental, sendo, portanto, difícil de expressar com palavras, sentenças 

ou números. Por outro lado, o conhecimento explícito é objetivo e pode ser 

representado em linguagem formal e sistêmica, por documentos, manuais, repositório 

de dados, entre outros. 

Para Takeuchi e Nonaka (2008, p. 23), “uma organização cria e utiliza 

conhecimento convertendo o conhecimento tácito em conhecimento explícito, e vice-

versa”, fazendo uso de quatro modos de conversão de conhecimento: (1) socialização: 

de tácito para tácito; (2) externalização: de tácito para explícito; (3) combinação: de 

explícito para explícito; e (4) internalização: de explícito para tácito. Este ciclo tornou-se 

conhecido na literatura como espiral SECI, conforme Figura 01: 
Figura 01 – Espiral SECI. 

 
Fonte:(TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p. 24). 
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Para o autor, a criação do conhecimento inicia na socialização e passa através 

dos quatro modos de conversão do conhecimento, formando a referida espiral, estes 

modos podem ser descritos como: 

1. Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência 

direta, conhecimento de indivíduo para indivíduo. 

2. Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão, 

conhecimento de indivíduo para grupo. 

3. Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação, 

conhecimento do grupo para organização. 

4. Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática, 

conhecimento da organização para indivíduo. 

Ainda segundo Takeuchi e Nonaka (2008, p. 30) em tempos de Internet devido 

ao acúmulo de conhecimento explícito, as organizações devem fazer uso da TI para 

acumular, estocar e disseminar esse conhecimento. Os autores também ressaltam que 

ocorreu um aumento da conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito (combinação) devido às facilidades providas pela TI, e as empresas precisam 

“fazer um melhor uso da tecnologia avançada de comunicação, da capacidade dos 

softwares e dos sistemas de administração computadorizada, para acumular, estocar e 

disseminar o conhecimento explícito por toda a organização”. 

Será tratado em seguida sobre métodos e ferramentas consagradas que auxiliam 

na gestão de conhecimento dentro de uma organização. 

2.1 MÉTODOS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 
Em Young (2010, p. 9) é descrita uma relação de vinte métodos e ferramentas 

essenciais que foram compilados por especialistas da empresa Asian Productivity 

Organization (APO), fruto de um esforço colaborativo de profissionais envolvidos em 

GC de todo o mundo, que propõe elencar os métodos e ferramentas implementados 

pelas organizações de sucesso em suas iniciativas de GC.  

A seguir segue relação destas ferramentas: 

• Brainstorming (Tempestade de Ideias) (YOUNG, 2010, p. 11); 
• Aprendizagem e captura de ideias (YOUNG, 2010, p. 13); 
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• Peer assist (assistência por pares) (YOUNG, 2010, p. 16); 
• Análises de aprendizagem (YOUNG, 2010, p. 18); 
• Análises pós-ação (YOUNG, 2010, p. 20); 
• Narrativas (YOUNG, 2010, p. 22); 
• Espaços físicos de trabalho colaborativo (YOUNG, 2010, p. 25); 
• APO - Ferramenta de avaliação de GC (YOUNG, 2010, p. 28); 
• Café do Conhecimento (YOUNG, 2010, p. 33); 
• Comunidades de práticas (YOUNG, 2010, p. 35); 
• Taxonomia (YOUNG, 2010, p. 39); 
• Sistema de Gerenciamento de Documentos (YOUNG, 2010, p. 41); 
• Bases de Conhecimento (YOUNG, 2010, p. 44); 
• Blogs (YOUNG, 2010, p. 50); 
• Serviços de redes sociais (YOUNG, 2010, p. 52); 
• Videoconferência (YOUNG, 2010, p. 54); 
• Ferramentas avançadas de busca (YOUNG, 2010, p. 57); 
• Construindo clusters de conhecimento (YOUNG, 2010, p. 58); 
• Localizador de experiências (Who’s Who) (YOUNG, 2010, p. 61); 
• Espaços de trabalho virtuais colaborativos (YOUNG, 2010, p. 64). 

Dentre as ferramentas e métodos cabe destacar para efeito desta proposição as 

comunidades de práticas e as bases de conhecimento. 

Após o detalhamento destas duas ferramentas, será apresentado um panorama 

da situação da GC no EB. 

2.1.1 Comunidades de práticas 

São comunidades formadas por pessoas que compartilham interesses ou 

paixões em comum por algo que fazem, e aprendem como fazê-lo melhor enquanto 

interagem regularmente. No contexto de GC, essas comunidades são formadas – 

intencionalmente ou espontaneamente – para compartilhar e criar habilidades comuns, 

conhecimento e expertise entre os funcionários. 

Para sua maior efetividade, é importante que exista uma plataforma para habilitar 

o processo, possibilitando uma maior interatividade entre os participantes e 

compartilhamento de informações, por meio de páginas online e/ou transferência de 
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arquivos digitais. Isto também abre espaço para a comunicação entre especialistas que 

trabalham na mesma área, porém, em diferentes empresas, cidades ou países. 

As comunidades apresentam-se como uma solução econômica para os 

problemas internos, uma vez que ideias e inovações podem surgir por meio dos 

próprios integrantes da organização, sem a necessidade de pagar pela assessoria de 

algum especialista externo (YOUNG, 2010, p. 35). 

2.1.2 Bases de conhecimento 

Trata-se de uma ferramenta que permite ao usuário explicitar seu conhecimento, 

complementar alguma informação a algo que já tenha sido comentado ou adicionar 

fotos, tabelas ou dados, em uma participação colaborativa em meio eletrônico (intranet 

ou internet).  

Em sua aplicação, são selecionadas áreas de conhecimentos sensíveis na 

organização, as quais necessitam que seus conhecimentos sejam registrados, 

atualizados e armazenados para fácil acesso. A ideia é que, para cada uma destas 

áreas, haja um grupo ou uma comunidade que desenvolva melhores práticas e 

compartilhe conhecimentos específicos para estas (YOUNG, 2010, p. 44). 

Segundo Young (2010, p. 45), as ferramentas wiki são um tipo especial de base 

de conhecimento com um grande potencial de uso dentro de uma organização. O autor 

destaca que, “para todos os tipos e tamanhos de organizações, as wikis são uma 

ferramenta poderosa para criar, manter e acessar bases de conhecimento”. 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
Em 22 de outubro de 2015, pela Portaria nº 265, do Estado-Maior do Exército, 

foram aprovadas as Instruções Reguladoras para a Gestão do Conhecimento 

Doutrinário (EB20-IR-10.003), com a finalidade de reunir em uma única publicação os 

aspectos reguladores relacionados à gestão de conhecimentos doutrinários decorrentes 

das suas diversas fontes (BRASIL, 2015). Ainda relacionado a parte doutrinária do EB 

foi posto em funcionamento, no ano 2017, uma página wiki denominada WikiDout, com 

o intuito de ser uma enciclopédia colaborativa de doutrina militar terrestre (BRASIL, 

2017). 
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Dentre os trabalhos acadêmicos podem ser citados Damasceno (2017), Ferreira 

(2017) e Villar (2017), que tratam da GC no curso de Infantaria da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficias (EsAO), nos Batalhões de Aviação do Exército (BAvEx) e 

no Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), respectivamente. 

Na análise realizada por Damasceno (2017) do grau de maturidade e quais 

ferramentas de GC eram usadas no curso de Infantaria da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficias, ficou evidenciada a deficiência da categoria de ferramentas “sistemas”, pois 

há a necessidade de uma infraestrutura tecnológica, pessoal especializado em 

tecnologia da informação e informática, aplicativos, softwares e outros meios que 

viabilizem a adoção de ferramentas deste tipo. Entretanto, na consolidação das 

entrevistas descritas naquele artigo, estas ferramentas apresentaram resultados 

razoáveis no ganho de conhecimento proporcionado quando foram usadas. 

A gestão do conhecimento no campo da aviação do Exército, em especial nos 

BAvEX, foi classificada no nível de “introdução da GC” no trabalho de Ferreira (2017), 

entretanto se mostrou melhor estruturada no quesito das ferramentas tecnológicas em 

apoio à GC, com destaque dado ao SIGIPAAerEx, Sistema Integrado de Gestão da 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército. 

No trabalho de Villar (2017) foi realizada uma análise do grau de maturidade da 

GC nas Organizações Militares Diretamente Vinculadas (OMDV) à Vice Chefia de 

Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (VCh EPDI) do Departamento de 

Ciência e Tecnologia (DCT), departamento esse ao qual também se encontram 

subordinados os Centros de Telemática e Centros de Telemática de Área (CT/CTA), 

concluindo que as organizações encontram-se no nível referente à “Iniciação”, ou seja, 

os participantes da pesquisa reconhecem a necessidade de gerenciar mais 

adequadamente seus conhecimentos sem apresentar, no entanto, alguma prática de 

grande porte em gestão do conhecimento. 

O item seguinte realizará uma apresentação da ferramenta wiki e suas 

características, com o foco em suas capacidades para atender como uma base de 

conhecimento. 
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3 WIKI 

Segundo Schons (2008), “os wikis correspondem a páginas web abertas, onde 

colaboradores podem criar, gerenciar e publicar conteúdos, sendo uma plataforma com 

ênfase para a interatividade e colaboração”. O autor ainda classifica os wikis como 

sistemas de gerenciamento de conteúdo (Content Management System – CMS), pois 

estes atendem a função principal de um CMS que “é estruturar e facilitar 

instantaneamente a criação, publicação, distribuição e arquivamento de conteúdos on-

line”. 

A tecnologia wiki foi criada por Ward Cunningham em 1995, que tinha como 

intuito desenvolver uma ferramenta onde até mesmo um usuário leigo em ferramentas 

computacionais, pudesse inserir dados através da Web e alimentar uma base comum 

de dados de forma colaborativa. Cunningham, desenvolvedor do primeiro software wiki, 

WikiWikiWeb, descreveu sua criação como “a base de dados on-line mais simples que 

poderia possivelmente funcionar”. O nome do software faz uma analogia à palavra wiki 

que em havaiano significa “rápido”. 

Em Cardoso (2009) são apresentados alguns obstáculos encontrados na 

implantação de uma ferramenta wiki em organizações, mas também destaca que esses 

obstáculos tendem a desaparecer com a evolução da tecnologia. Dentre os obstáculos 

apontados estão: dificuldade de implantação; a filosofia radicalmente aberta; a 

impessoalidade do wiki em comparação com os blogs; a dificuldade de uso encontrada 

pelos usuários; o visual pouco atraente, quase um “visual primitivo” e a ausência de 

credibilidade e exatidão nos conteúdos, em especial na Wikipédia. 

Ainda em Schons (2008) é apresentado o site WikiMatrix2 no qual o autor 

realizou a comparação das diversas aplicações wiki. Atualmente o site apresenta 81 

aplicações3, contra as 99 aplicações que existiam quando o artigo foi escrito. 

Dentre as características apresentadas pelo autor, está sendo feito um destaque 

daquelas que são de interesse do contexto deste trabalho, além de citar a referência 

usada no site WikiMatrix para a referida propriedade: 

• Possibilidade de ver o texto antes de salvá-lo (Preview); 

                                            
2 Disponível em: http://www.wikimatrix.org (Acesso em 11/11/2018). 
3 Quantidade de aplicações até 11/11/2018. 



13 
 

• Histórico de mudanças (Page History); 

• Linguagens disponíveis (Interface Languages - Brazilian Portuguese); 

• Notificação por e-mail quando os conteúdos forem modificados (Email 

notification); 

• Permite categorizar e agrupar páginas (Namespaces); 

• Permite que arquivos sejam anexados (File Attachments); 

• Controle de acesso e edição de conteúdos por endereço IP (Host Blocking); 

• Permite alterar apenas uma parte da página (Section Editing); 

• Formatação de textos via barra de ferramentas (Toolbar). 

Ao aplicar o filtro com as características supracitadas, os seguintes wikis são 

apresentados: Dokuwiki, MediaWiki, PmWiki, Tiki Wiki, Foswiki e o BlueSpice 

MediaWiki. 

No contexto do trabalho, três outras características se destacaram e são de 

interesse de uma wiki privada: 

• Controle de acesso de escrita e leitura de páginas ou namespaces por usuários 

ou grupos de usuários (Access Control List - ACL); 

• Exportação das páginas para documentos office (Office Export); 

• Não requer acesso de superusuário para instalação e manutenção (Root 

Access). 

Ao aplicar o filtro acrescentando as três características supracitadas, os 

seguintes wikis são apresentados: Dokuwiki e PmWiki. De fato, o software MediaWiki 

possui limitações no trato de ACL, conforme relatado em seu sítio4. 

Cabe ressaltar que ao permitir o uso de um superusuário para instalação e 

manutenção do wiki, o software BlueSpice MediaWiki apresenta-se como um candidato, 

cabendo mais estudos e testes deste produto. 

Neste artigo, optou-se primeiramente pelo Dokuwiki5, pois a funcionalidade de 

exportação das páginas para documentos office do PmWiki encontra-se em fase Beta e 

desatualizada, com última revisão no ano de 20076. 

                                            
4 Disponível em: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:PermissionACL (Acesso em 11/11/2018). 
5 Disponível em: https://www.dokuwiki.org/ (Acesso em 11/11/2018). 
6 Disponível em: https://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/ExportDOC (Acesso em 11/11/2018). 
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Porém devida a popularidade do MediaWiki, mesmo com as limitações descritas 

anteriormente com relação à ACL e exportação das páginas para documentos office, 

optou-se por usá-lo também em outro CT/CTA. 

4 DIVISÃO DE OPERAÇÃO (DO) EM CENTROS DE TELEMÁTICA (CT/CTA)  

Os Centros de Telemática (CT) e Centros de Telemática de Área (CTA) são 

organizações militares (OM) integrantes do Sistema de Telemática do Exército 

(SisTEx), e estão diretamente subordinados ao Centro Integrado de Telemática do 

Exército (CITEx) e este encontra-se diretamente subordinado ao Departamento de 

Ciência e Tecnologia (DCT). Os CTA são situados nas guarnições que possuem um 

Comando Militar e os CT nas guarnições que se situam as Regiões Militares. A exceção 

do 41º CT (Belém-PA), que se situa no recém-criado Comando Militar do Norte (2013), 

e ainda mantém o nome de CT. 

A missão institucional do CITEx e seus CT/CTA é estabelecer, manter e operar 

os sistemas de informática e comunicações de interesse do Sistema de Comando e 

Controle do Exército (SC²Ex) no seu nível mais elevado. 

Dentre os serviços prestados pelo SisTEx encontram-se: 

• Acesso à rede corporativa (EBNet); 

• Acesso à Internet; 

• Conexão ao SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) ; 

• Certificação Digital; 

• Consultoria Técnica; 

• Correio Eletrônico Corporativo; 

• Hospedagem de Páginas; 

• Hospedagem de Sistemas; 

• Perícia Computacional; 

• Telefonia (RITEx - Rede Integrada de Telefonia do Exército); 

• Serviço de Videoconferência; 

• VPN - Virtual Private Network. 
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Cada CT/CTA possui três seções/divisões finalísticas: Divisão Técnica, Seção de 

Segurança Cibernética e a Divisão de Operação. Esta última, foco deste trabalho, 

possui como missão primordial a manutenção e operação da infraestrutura de TI do 

SisTEx. No Anexo A, estão elencadas as missões da Divisão de Operação, bem como 

as diversas seções que a compõe, de acordo com o Regimento Interno que regula os 

CT/CTA, que serão renomeados para Centro de Tecnologia da Informação de Área 

(CTIA). 

 

5 MATERIAL E MÉTODO 

Para desenvolver o trabalho foi feito um levantamento bibliográfico, relacionado à 

Gestão do Conhecimento e a ferramenta wiki, buscando trabalhos que relacionassem 

os temas e apresentassem a viabilidade da proposta. 

Após o estudo teórico foram realizados dois estudos de caso, no 52º CT 

(Fortaleza-CE) foi usado o Dokuwiki (https://memoria.52ct.eb.mil.br) e no 6º CTA 

(Campo Grande-MS) o MediaWiki (https://memoria.6cta.eb.mil.br). Os produtos estão 

funcionais nos dois CT/CTA, e estão sendo alimentados pelas equipes da Divisão de 

Operação de cada um dos CT/CTA. O nome dos sítios acena para a finalidade das 

ferramentas, tornarem-se uma memória organizacional, com foco na Divisão de 

Operação. 

A coleta dos dados foi realizada por meio de observação participante, sendo este 

autor o responsável pela instalação nas duas Organizações Militares, e em ambas 

desempenhou o papel de Chefe da Divisão de Operação (DO). Além disso, houve o 

acompanhamento das demandas e dificuldades enfrentadas pela equipe da DO, com o 

fornecimento de suporte técnico aos usuários e produção de documentação de auxílio 

ao uso. 

Este trabalho se qualifica quanto à sua finalidade como pesquisa aplicada, pois 

tem por objetivo gerar conhecimentos para aplicação, utilização e consequências 

práticas imediatas e é dirigida à solução de problemas específicos.  Quanto ao seu 

objetivo como pesquisa exploratória, pois busca descobrir ideias e insights. Quanto aos 

procedimentos como bibliográfica, para conhecer o “estado da arte”, e de estudo caso, 
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pois coleta e analisa informações sobre um determinado um grupo (Divisões de 

Operação dos CT/CTA) e mediante comparação baseada na pesquisa bibliográfica, tira 

uma conclusão. E por fim caracteriza-se quanto à sua natureza como qualitativa, pois 

baseia-se em aspectos que não podem ser mensurados, realizando uma análise 

baseada em significado (GIL, 2008). 

 

6 RESULTADO DA APLICAÇÃO DA WIKI NOS CT/CTA 

A fase de instalação da ocorreu com sucesso nos dois cenários, a aceitação 

inicial da solução sobre a finalidade da wiki contribuiu para o processo de criação de 

alguns conteúdos relacionados as atividades da Divisão de Operação.  

Na Figura 02 é apresentado um exemplo de artigo técnico na instalação do 

Dokuwiki realizada no 52º CT. O wiki foi configurado para fazer o controle hierárquico 

dos artigos, tendo como entidades no nível superior as Seções/Divisões diretamente 

subordinadas a chefia do CT/CTA, e dentro de cada uma das Divisões as suas Seções 

subordinadas. Foi também implementado o controle de acesso por grupos formados 

pelos integrantes das seções com permissão de escrita nos namespaces baseados no 

nome das seções. No exemplo é mostrado um artigo da Seção de Gerenciamento 

Técnico (SGT) pertencente à Divisão de Operação (DO). Ainda nesta instalação, para 

amenizar o aspecto hierárquico do artigo baseado na organização por divisões e 

seções, foi usado o recurso de tag, que permite que artigos em diferentes posições 

hierárquicas sejam encontrados e referenciados por palavras-chaves. É possível 

também observar que outras Divisões do 52º CT começaram a fazer uso da wiki nas 

suas atividades. 

Visando eliminar um dos obstáculos apontados por Cardoso (2009), o visual 

pouco atraente do wiki, nesta instalação foi usado um tema mais atual baseado no 

framework Bootstrap do Twitter7. 

 

 

 

                                            
7 Disponível em: https://www.dokuwiki.org/template:bootstrap3 (Acesso em 11/11/2018). 
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Figura 02 – Artigo Dokuwiki 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Um recurso interessante usado na instalação do Dokuwiki do 52º CT é a 

exportação de páginas do wiki para documentos em formato office8 customizáveis 

através de templates, ou seja, com uma formatação ajustável para cada elemento do 

documento (títulos, tabelas e textos). A Figura 03 mostra um artigo wiki e o resultado de 

sua exportação para o formato ODT (Open Document Text). Tal funcionalidade permitiu 

a criação colaborativa dentro do wiki de documentos e relatórios que seguiram para 

seus destinos em formato ODT ou em sua versão PDF (Portable Document Format), 

dentre os documentos gerados estão o Plano de Gestão da OM e os periódicos 

Relatórios de Visita de Apoio Logístico e de TI (VALTI) para cada uma das OM 

apoiadas pelo CT/CTA. 

 
                                            
8 Disponível em: https://www.dokuwiki.org/plugin:odt (Acesso em 11/11/2018). 



18 
 

Figura 03 – Artigo Dokuwiki e sua versão exportada ODT 

  
Fonte: Autor (2018) 

Na Figura 04 é apresentado um exemplo de artigo técnico na instalação do 

MediaWiki realizada no 6º CTA. Nesta instalação, não houve hierarquização dos artigos 

e não foi usado o recurso de tags. Até o momento deste artigo, somente a Divisão de 

Operação está fazendo uso deste wiki. 

Ao analisar os artigos gerados em cada instalação é possível verificar que 

existem um ou dois colaboradores para cada área, sendo comum os mesmos 

realizarem a revisão. Durante o período de avaliação das ferramentas, não foi possível 

verificar o uso da documentação gerada por novos integrantes, contudo foi uma prática 

adotada nos dois cenários a alocação de um terceiro para validar a documentação 

gerada sempre que possível. 

Porém foi verificado que em um CT/CTA foi gerado documentos que são 

aplicáveis no outro e que não existiam em sua wiki. Como exemplo, o artigo do 52º CT 

apresentado na Figura 03, tratando de acesso ao SIAFI, foi usado na íntegra em sua 

versão ODT na wiki do 6º CTA. 

Essa verificação reforça uma iniciativa proposta ao CITEx em outubro de 2018, 

de utilizar um wiki central para a Divisão de Operação, e possivelmente para as outras 

Seções/Divisões de um CT/CTA, com a criação de uma Comunidade de Práticas 
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formada pelos integrantes das Divisões de Operação dos doze CT/CTA, tendo como 

moderadores os doze chefes de DO. 
Figura 04 – Artigo MediaWiki 

Fonte: Autor (2018) 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste momento é possível verificar o efeito positivo das duas instalações wiki, 

com a geração de artigos pertinentes à atividade executada pela Divisão de Operação. 

Ainda não foi possível verificar a utilização deste conteúdo por novos integrantes, 

devido ao pouco tempo de instalação da solução e escassez de técnicos com base 

técnica para fazer uso dos conhecimentos produzidos. 

Cada CT/CTA possui um efetivo técnico reduzido, ocasionando o relatado de que 

aquele que produz o conhecimento é o que faz uso dele como consulta e também 

realiza a revisão do seu trabalho. Contudo a proposta de criação de um wiki central, 

com a formação de uma comunidade de práticas nas atividades da Divisão de 
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Operação, mostra-se promissora pois o número de colaboradores aumentaria cerca de 

doze vezes. 

Pode-se afirmar que o uso da ferramenta wiki como base de conhecimento para 

as Divisões de Operação tem se mostrado útil na documentação das configurações dos 

vários ativos existentes na infraestrutura de TI dos CT/CTA, bem como na redação de 

relatórios e de outros documentos. 

Este trabalho demanda um maior aprofundamento nas estatísticas de criação e 

uso do conhecimento persistido nas bases de conhecimento wiki. Cabe ainda um 

acompanhamento dos dois softwares de wiki, DokuWiki e MediaWiki, para determinar o 

mais adequado para uma possível padronização, nas duas instalações o DokuWiki está 

usando mais funcionalidades como ACL e exportação em ODT. Também cabe analisar 

o software BlueSpice MediaWiki,a que foi descartado devido à necessidade de ser 

instalado por um superusuário, mas trata-se de uma evolução interessante do 

MediaWiki, com as funcionalidades de ACL e exportação em ODT. 
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ANEXO A – Regimento Interno CTIA 

Missão da Divisão de Operação 
Seção V 

Da Divisão de Operação 
Art. 1 À Divisão de Operação compete: 

I - assessorar a Chefia do CTIA nos assuntos relativos à operação dos serviços de TI 
previstos no Catálogo de Serviços do SisTIEx; 

II - hospedar os sistemas corporativos e específicos de interesse coletivo ou particular das 
OM apoiadas, bem como as páginas de Internet e intranet, de acordo com as normas vigentes; 

III - coordenar e executar atividades e procedimentos operacionais para entregar serviços 
próprios e/ou terceirizados do CTIA; 

IV - permitir a continuidade dos processos críticos finalísticos mesmo após um desastre; 
V - prover o atendimento dos serviços prestados pelo CTIA; 
VI - manter a operação da infraestrutura de TI do SisTIEx sob sua responsabilidade; 
VII - ministrar instruções referentes a assuntos de responsabilidade da Divisão, sempre que 

solicitado pela Chefia; 
VIII - participar do processo de contratação de serviços e meios de TI destinados ao 

provimento dos serviços, como integrante técnico, quando determinado pelo Chefe do Centro; 
IX - executar as ações previstas no Plano de Continuidade de TI (PCTI); 
X - desenvolver e realizar procedimentos operacionais, por meio da manutenção da 

confiabilidade e consistência dos serviços; 
XI - gerenciar serviços de TI terceirizados; 
XII - realizar mudanças emergenciais, devidamente autorizadas, bem como relatar a situação 

das mudanças; 
XIII - estabelecer um ambiente de teste para o Processo de Liberação; e 
XIV - realizar os testes de aceitação e as atividades de pós-implementação e revisão da 

solução de TI. 
Art. 2 São competências da Central de Serviços: 

I - gerenciar incidentes de forma a restaurar a operação de um serviço de TI, o mais rápido 
possível, por meio da identificação, categorização, registro, investigação, diagnóstico, escalação e 
solução de incidentes; 

II - prestar suporte de 1º nível aos serviços previstos no Catálogo de Serviços e TI do SisTIEx; 
III - atender às requisições de serviços dos usuários do SisTIEx, dentro da área de 

responsabilidade do CTIA; 
IV - acompanhar e relatar a situação das mudanças;  
V - monitorar, sumariamente, a rede de dados do CTIA e seus pontos de presença; 
VI - ser o ponto único de contato entre o Centro e os usuários. 

Art. 3 São competências da Seção de Gerenciamento Técnico: 
I - prestar suporte de 2º nível aos serviços do Catálogo de Serviços; 
II - diagnosticar a causa raiz de incidentes ou eventos considerados graves (causadores de 

indisponibilidade dos serviços), determinando e assegurando a resolução dos problemas; 
III - gerenciar o conhecimento técnico e habilidades específicas relacionadas com a 

infraestrutura de TI; 
IV - apoiar no planejamento, implementação e manutenção da infraestrutura de TI para o 

Portfólio de Serviços do Centro, participando dos projetos conduzidos pela DT; 
V - apoiar na especificação dos requisitos técnicos de infraestrutura de TI; 
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VI - auxiliar na avaliação e aprovação de mudanças na infraestrutura de serviços de TI, 
quando solicitado pela Chefia do Centro, e implementar as liberações aprovadas; e 

VII - gerenciar o ciclo de vida dos problemas; 
VIII - catalogar erros conhecidos; 
IX - executar o tratamento de incidentes de segurança em segundo nível; 
X - preservar os relatórios dos incidentes de rede que tratar; 
XI - assessorar o Chefe da Divisão de Operação nas questões relacionadas à detecção e 

tratamento de incidentes de rede; 
XII - planejar e executar o processo de auditoria de segurança da informação previsto para o 

SisTIEx; 
XIII - implementar as normas e procedimentos emanados da DTIEx; 
XIV - atuar de forma pró-ativa, apontando falhas e propondo medidas de segurança quando 

constatadas vulnerabilidades, falhas de configuração ou uso inadequado de ativos nas OM apoiadas; 
XV - prever as necessidades em ativos de TI, inclusive de SIC, e informar à Divisão Técnica 

para análise; 
XVI - realizar as Visitas de Orientação Técnica conforme planejamento da Divisão Técnica e 

EPP; e 
XVII - ministrar treinamentos da área finalística, tanto para integrantes do CTIA, quanto para 

as OM de sua área de atuação, de acordo com o planejamento realizado pela DT. 
Art. 4 São competências da Seção de Gerenciamento das Operações: 

I - manter o status quo para alcançar a estabilidade nos processos e atividades rotineiras, 
relativos aos serviços providos pelo CTIA; e 

II - aplicar as habilidades operacionais para diagnosticar e resolver falhas das operações de 
TI que ocorram. 
Art. 5 À Subseção de Controle Operacional compete: 

I - manter em operação os serviços de rede básicos, tais como DNS, serviço proxy e correio 
eletrônico das OM apoiadas com a realização de inserção e/ou exclusão de dados nesses serviços; 

II - manter em operação o(s) enlaces(s) corporativo(s) de Internet e EBNet; 
III - estabelecer e manter em operação o(s) enlaces(s) criados para atender eventos 

específicos das OM apoiadas; 
IV - administrar os bancos de dados dos serviços e sistemas corporativos das Organizações 

Militares apoiadas pelo CTIA; 
V - hospedar e disponibilizar as páginas Internet/intranet das Organizações Militares 

apoiadas; 
VI - realizar a análise de vulnerabilidades em sistemas e páginas web hospedados no Centro; 
VII - manter e operar os sistemas que implementam os processos de gestão de segurança da 

informação; 
VIII - mitigar o impacto dos incidentes de segurança e das vulnerabilidades nos sistemas e 

redes corporativas sob responsabilidade do Centro; 
IX - gerenciar os diversos sistemas operacionais e aplicações corporativas do Exército 

Brasileiro hospedados no CTIA; 
X - administrar a rede de armazenamento (rede SAN) do CTIA; 
XI - realizar a configuração e controle dos ativos de conectividade da rede interna do CTIA; 
XII - gerenciar a utilização dos meios de armazenamento, criando e distribuindo espaço para 

armazenamento, visando a atender as demandas; 
XIII - realizar cópias de segurança dos sistemas, serviços e bancos de dados hospedados; 
XIV - otimizar a política de backup dos dados dos sistemas e bancos de dados corporativos, 

quando necessário; 
XV - atuar nos processos de homologação de novos sistemas corporativos e na manutenção 

da produção dos sistemas já hospedados; 
XVI - manter um inventário com a configuração das centrais e das listas telefônicas; 
XVII - monitorar, medir, analisar e reportar a disponibilidade dos serviços de responsabilidade 

da subseção; 
XVIII - identificar e avaliar os riscos relacionados a disponibilidade; 
XIX - monitorar a infraestrutura de TI de responsabilidade do CTIA; e 
XX - gerenciar eventos relacionados a sua esfera de atribuição. 
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Art. 6 À Subseção de Gerenciamento de Infraestrutura compete: 
I - desempenhar as atividades de gerenciamento do ambiente físico de TI incluindo 

equipamentos de energia, sistemas de aterramento, equipamentos de climatização e equipamentos de 
prevenção e extinção de incêndio dos seguintes locais: Data Center, salas de equipamentos de redes e 
telefonia, bem como as salas técnicas das Redes Metropolitanas; 

II - realizar o Plano de Manutenção do parque de TI relativo ao prestador de serviço, incluindo 
as Redes Metropolitanas; e 

III - fiscalizar e renovar contratos realizados para suportar tais atividades, bem como aqueles 
relativos a links de redes metropolitanas e regionais. 
Art 7. São competências da Seção de Rede Rádio: 

I - manter e operar a Estação coletora da Rede Rádio Fixa do Sistema Estratégico de 
Comunicações (RRF do SEC); 

II - gerenciar as comunicações em HF na sua área de responsabilidade; 
III - participar da instalação, operação e manutenção das comunicações em HF na Rede 

Rádio Fixa Principal (RRFP); 
IV - instalar, operar e manter as comunicações em HF na Rede Rádio Fixa Secundária na 

área de sua responsabilidade; 
V - ser o meio de contingência para o Exército Brasileiro em qualquer pane no Sistema 

Nacional de Telecomunicações (SNT), em coordenação com o CTIEx e demais CTIA; 
VI - executar a instalação, operação e a manutenção dos equipamentos e programas 

utilizados na transmissão e recepção de mensagens; 
VII - capacitar as OM apoiadas na utilização da RRF; e 
VIII - realizar a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos rádio utilizados nas 

Estações da Rede Rádio Fixa Secundária. 


