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RESUMO 

A história das organizações e da gestão empresarial ilustra as diversas mudanças organizacionais 

sofridas pelas empresas ao longo dos tempos, de forma a adequarem-se mais facilmente às 

tendências e requisitos dos mercados (Zhang, 2011). Na atual economia global, a colaboração tornou-

se um requisito essencial para um funcionamento eficaz da sociedade. O surgimento da Web 2.0 (a 

segunda fase da evolução da internet) tem sido anunciado como um conjunto de ferramentas para 

facilitar a colaboração (Chu e Kennedy, 2011). 

O presente projeto de dissertação teve como objetivo criar uma comunidade online empresarial para 

todos os colaboradores logísticos da divisão Car Multimedia do Grupo Bosch, na plataforma de 

comunicação e colaboração interna para todo o Grupo Bosch baseada na IBM Connections: a Bosch 

Connect. Uma preocupação adicional, recolhida ao longo do projeto, foi de levar os colaboradores a 

aderirem à plataforma, fazendo desta uma ferramenta do seu dia-a-dia de trabalho. Através de 

entrevistas e de um inquérito foi possível recolher as necessidades de colaboração e comunicação do 

público-alvo da comunidade e assim, levar a cabo a sua construção, tendo como base a metodologia 

Design for Six Sigma. 

Como resultado final criou-se a comunidade “Be One Logistics” e duas subcomunidades. A 

subcomunidade “LSC-CM” tem como objetivo específico ser suporte aos gestores logísticos na partilha 

de todas as informações relativa a estas reuniões; enquanto a subcomunidade “CM Logistics – WILCO 

Project” pretende melhorar a comunicação entre os colaboradores envolvidos na análise dos custos 

logísticos desta divisão. 

Na fase final de implementação, foram realizadas várias ações de modo a promover a utilização das 

comunidades criadas, e da plataforma Bosch Connect.  

Apesar do tempo limitado para obtenção de resultados (4 meses), foi possível observar na comunidade 

“Be One Logistics” uma adesão de cerca de 71% da população-alvo. Apesar do número relativamente 

baixo de utilizadores (41.7%), foram realizados alguns contributos importantes em termos de 

atualizações de conteúdos, sendo que se verificou uma maior atualização na aplicação wiki, com 77% 

do total de conteúdos gerados. No que respeita aos acessos, observou-se um equilíbrio entre a 

utilização das várias aplicações.  

PALAVRAS-CHAVE 

Web 2.0, Enterprise 2.0, Ferramentas Colaborativas, Comunidade empresarial online.  
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ABSTRACT 

The history of organizations and business management illustrates several organizational changes 

experienced by companies over the time, in order to be more easy to follow trends and market 

requirements  (Zhang, 2011). In today's global economy, the collaboration has become an essential 

requirement for effective functioning of society. The emergence of Web 2.0 (the second phase of the 

internet evolution) has been indicated as a set of tools to simplify collaboration (Chu and Kennedy, 

2011). 

This dissertation project aims to create an online enterprise community for all logistics employees of 

Bosch Car Multimedia division in the Bosch Group, for an internal collaboration of the entire Bosch 

Group based on an IBM Connections platform: Bosch Connect. An additional concern, collected 

throughout the project, was to bring employees to join the platform, making it a tool for their daily work. 

Through interviews and a surveys was possible to take the communication and collaboration needs of 

the target community and thus carry out its construction, based on Design for Six Sigma methodology. 

As a final result we created the community "Be One Logistics" and two subcommunities. The "LSC-CM" 

subcommunity has the goal to support the Logistics Steering Committee involved in sharing all 

information concerning these meetings; while the subcommunity "CM Logistics - WILCO Project" aims 

to improve communication between employees involved in the analysis of logistics costs in the Car 

Multimedia division. 

Despite the limited time to achieve the results (4 months), it was possible to observe in the "Be One 

Logistics" community an adherence of 71% of the target population. Despite the relatively low number 

of users (41.7%), some important contributions were made in terms of content updates, and has been 

a major update in the wiki application, with 77% of the total generated content. Concerning the 

accesses, there was a balance between the use of the various applications. 

KEYWORDS 

Web 2.0, Enterprise 2.0, Collaborative Tools, Online Enterprise Community.  
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1. INTRODUÇÃO  

A presente dissertação foi elaborada no âmbito da unidade curricular “Dissertação em Engenharia e 

Gestão Industrial”, pertencente ao Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da 

Universidade do Minho. O projeto de dissertação foi realizado na secção logística da divisão Car 

Multimedia do Grupo Bosch, de acordo com o tema: “Definição de um Modelo de Trabalho 

Colaborativo para a Área da Logística”. No presente capítulo apresenta-se o enquadramento do projeto 

de dissertação, os objetivos, a metodologia de investigação e, por fim, a estrutura da dissertação. 

1.1. Enquadramento  

A história das organizações e da gestão empresarial ilustra as diversas mudanças organizacionais 

sofridas pelas empresas ao longo dos tempos, de forma a adequarem-se mais facilmente às 

tendências e requisitos dos mercados (Zhang, 2011).  

As décadas de 40 e 50 foram marcadas por paradigmas organizacionais focados apenas na obtenção 

da máxima eficiência. A partir da década de 60, a lógica dominante é a competitividade e o 

desenvolvimento económico das organizações industrializadas, onde a saturação do mercado conduziu 

a uma maior preocupação para a vertente do marketing e posteriormente para a qualidade e a 

fiabilidade dos produtos. A década de 90 é marcada pela ideia-chave de resposta rápida às solicitações 

do mercado (time to market) que têm por base novos conceitos, tais como a gestão da cadeia de 

abastecimento, Lean Production e Agile Manufacturing.  

Deste modo, as empresas evoluíram progressivamente para formas de organização mais globais, 

focando-se na proliferação de novas tecnologias que permitem reduzir substancialmente os custos 

associados aos tempos de desenvolvimento e produção de novos produtos, a fim de satisfazer as 

novas exigências no tempo de resposta às necessidades dos clientes (Schmenner, 2001). O crescente 

avanço das tecnologias de informação e de comunicação permite que as organizações se tornem 

competitivas. Para além disso, são capazes de revolucionar a forma como as empresas se organizam 

internamente.  

A globalização afeta todos os setores da sociedade, mas principalmente a comunicação, o comércio a 

nível internacional e a movimentação de pessoas (Al-Rodhan e Stoudmann, 2006). Para os negócios 

acompanharem esta evolução, para se manterem competitivos, precisam de ser eficazes. É inevitável 

para as empresas de grande dimensão, terem de definir equipas de trabalho com um grande número 
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de pessoas localizadas por todo mundo. Assim, uma comunicação rápida, transparente e eficaz é 

fulcral. 

Na economia global de hoje, a colaboração tornou-se um requisito essencial para um funcionamento 

eficaz da sociedade. O surgimento da Web 2.0 (a segunda fase da evolução da internet) tem sido 

anunciado como um conjunto de ferramentas para facilitar a colaboração (Chu e Kennedy, 2011). 

Exemplos de tecnologias Web 2.0 incluem redes sociais, wikis, e blogues que permitem a troca de 

ideias e documentos através da internet, sem restrições de tempo ou lugar. O uso de tecnologias de 

Web 2.0 potencia a internet de uma maneira mais interativa e colaborativa, aumentando as interações 

sociais dos indivíduos e o seu comprometimento (Murugesan, 2007). A colaboração pode simplificar e 

tornar mais eficaz o desenvolvimento de processos, relativamente ao tempo e à qualidade, explorando 

o conhecimento de pessoas específicas nesses processos, dentro da organização (Bianchini et al., 

2012).  

O Grupo Bosch é um exemplo nítido de globalização. Entre investigação e desenvolvimento, produção e 

uma rede de serviços, o Grupo Bosch atravessa 122 localizações em 28 países; incluindo unidades de 

venda e parceiros de serviço, está representado em mais de 150 países. 

Desde 1886 que o Grupo Bosch inova, e mantém-se sempre competitivo. Conhece o passado, sabe o 

que quer no presente e o que deseja alcançar no futuro. Até aos dias de hoje, a comunicação tem sido 

realizada ao redor de uma rede de documentos, através de páginas HTML estáticas e com pouco 

conteúdo dinâmico (Web 1.0). A Bosch quer ultrapassar este estado e atingir uma comunicação 

através do Social Web, isto é, de ferramentas sociais interativas na internet (Web 2.0). É neste contexto 

que surge o projeto Enterprise 2.0 que tem como meta tornar a Bosch numa empresa altamente 

“ligada” (connected), onde o slogan é “Cooperar. Comunicar. Criar” (Bosch, 2013d). 

O objetivo do Enterprise 2.0 é o social business, ou seja, gerar valor adicionado através de redes 

digitais (networking). Utilizando redes sociais, a Bosch cria uma organização flexível, aberta e 

transparente, não só para os seus parceiros e clientes, mas para todos os seus colaboradores. Assim, 

este projeto divide as suas áreas chave de aplicação em dois níveis: externo (clientes e parceiros de 

negócio) e interno (colaboradores). Ao nível externo, as metas definidas são: criar novas oportunidades 

de negócio, entusiasmar clientes, atender à reputação dos seus stakeholders e aumentar a atratividade 

do Grupo Bosch como empregador para os futuros e atuais colaboradores. Ao nível interno o objetivo é 

atuar em três áreas: a comunicação, a colaboração e a gestão de ideias; garantindo a força inovadora, 

aumentando a identidade, motivação e compromisso, acelerando o fluxo de informação, a eficiência da 

comunicação e melhorando a gestão de conhecimento (Bosch, 2012a). 
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Baseada e adaptada da IBM Connections para o Grupo Bosch, a Bosch Connect é a plataforma interna 

do projeto Enterprise 2.0. Esta oferece uma variedade de funcionalidades para aumentar a eficiência 

da comunicação e colaboração entre colaboradores. A Bosch Connect possui uma variedade de 

aplicações, tais como blogues, wikis e fóruns que tornam possível melhorar a forma como cada pessoa 

comunica e partilha conhecimento. 

O Grupo Bosch divide-se em vários setores de negócio que se dividem por sua vez em várias divisões. 

Este projeto de dissertação tem como foco o departamento logístico da divisão Car Multimedia. É no 

contexto da utilização deste tipo de plataformas colaborativas que surge o projeto de dissertação, 

explorando a Bosch Connect na secção logística da Car Multimedia. 

1.2. Objetivos 

O objetivo deste projeto de dissertação é definir um modelo de trabalho colaborativo na Bosch Connect, 

específico para a secção logística da Car Multimedia, de modo a melhorar a comunicação e 

colaboração entre os colaboradores desta área.  

 

Figura 1: Definição do projeto de dissertação. 

A Figura 1 apresenta as quatro dimensões do projeto de dissertação, nomeadamente o seu foco na 

criação de uma comunidade online empresarial, dirigida a todos os colaboradores logísticos da Car 

Objetivos/Foco

Que benefícios são espectáveis com o projeto?

•Existência de uma comunidade online empresarial
na Bosch Connect dirigida a todos os
colaboradores logísticos da Car Multimedia.

•Aumento da eficácia da comunicação e
colaboração entre os colaboradores,
nomeadamente pela partilha de conhecimentos e
experiências.

Cliente

Para quem é o projeto?

•Todos os colaboradores logísticos da Car
Multimedia com acesso à Bosch Connect,
englobando as fábricas de Portugal, Alemanha,
China e Malásia.

Resultados

O que se pretende atingir no final do projeto?

•Um modelo de trabalho colaborativo na
plataforma Bosch Connect para todos os
colaboradores logísticos da Car Multimedia.

Metas a atingir

Como se pode medir o sucesso do projeto?

•Análise qualitativa: Feedback recolhido por parte
dos membros da comunidade.

•Análise quantitativa: Lista de indicadores que
expressam o nível de utilização da comunidade
criada.

Projeto de Dissertação
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Multimedia (clientes) com acesso à plataforma Bosch Connect. Deste modo, é expectável que surja um 

modelo de trabalho colaborativo capaz de aumentar a eficácia da colaboração e comunicação entre 

todos estes colaboradores.  

1.3. Metodologia de Investigação 

A estratégia de investigação utilizada para este projeto foi a Action Research (Investigação-Ação) a qual 

é capaz de resolver questões operacionais e simultaneamente, criar conhecimento resultante das 

ações conduzidas durante a investigação (Coughlan e Coghlan, 2002). Caracteriza-se ainda por ser 

uma investigação ativa na qual é envolvido, não só o investigador, como todas as pessoas abrangidas 

pelo projeto (O’Brien, 1998). Esta metodologia de investigação pressupõe a realização de um ciclo de 

cinco fases: 1. Fase de diagnóstico, 2. Fase de planeamento de ações, 3. Fase de implementação de 

ação ou ações selecionadas, 4. Fase de avaliação do resultado dessas ações e 5. Fase da 

especificação de aprendizagem através de uma síntese dos principais resultados atingidos, 

identificando se os problemas foram ou não resolvidos. Os resultados obtidos na última fase ditam se 

será ou não relevante efetuar novamente todas as fases do ciclo. 

No contexto da metodologia de investigação, recorreu-se à metodologia Design for Six Sigma (DFSS) 

como suporte à fase de conceção do modelo de trabalho colaborativo. Esta metodologia tem como 

objetivo projetar produtos, serviços e processos à luz do Seis Sigma (Chowdhury, 2002) e consiste em 

cinco fases: definir, medir, analisar, projetar e verificar. Na primeira fase, e após ter sido realizada uma 

revisão crítica da literatura, define-se detalhadamente todos os passos a prosseguir para se alcançar o 

objetivo do projeto. Na segunda fase recolhem-se todos os dados necessários (medir) para que na 

terceira fase se proceda à sua análise e se identifique quais as necessidades de comunicação e 

colaboração da população-alvo. Para tal, avalia-se o nível de utilização da plataforma Bosch Connect 

pela população-alvo através de entrevistas junto das chefias logísticas da Car Multimedia e de um 

inquérito à população-alvo. Numa quarta fase, estrutura-se o modelo de organização colaborativo a 

implementar na plataforma Bosch Connect e procede-se à sua implementação. Na última fase, verifica-

se todo o trabalho desenvolvido. Para tal, destacam-se os resultados obtidos, analisam-se as ações 

implementadas, tendo como base o feedback recebido na plataforma e perceções recebidas ao longo 

do decorrer do projeto, e apresentam-se propostas de trabalho futuro, destacando os pontos que 

poderão ser explorados futuramente, sempre com o foco na melhoria contínua  
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1.4. Estrutura da Dissertação 

O presente documento encontra-se organizado em seis capítulos principais, conforme os diferentes 

conteúdos apresentados. No primeiro capítulo apresenta-se o enquadramento do projeto de 

dissertação, os seus objetivos, a metodologia de investigação e a estrutura do presente relatório. A 

revisão da literatura é apresentada no segundo capítulo, na qual se descrevem os conceitos e teorias 

relacionados com o tema deste projeto. Ao longo do terceiro capítulo apresenta-se toda a organização 

onde se envolve o projeto de dissertação: o Grupo Bosch, passando pelas suas diferentes seções de 

negócio, divisões até ao departamento onde surge o projeto. No capítulo 4 contextualiza-se o tema 

abordado na dissertação, relacionando o Grupo Bosch com todos os fundamentos teóricos que 

sustentam o projeto. O desenvolvimento do projeto é realizado ao longo do quinto capítulo à luz da 

metodologia DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify), isto é, seguindo as etapas: definir, 

medir, analisar, projetar e verificar. Por último, no capítulo 6 apresentam-se as conclusões de todo o 

projeto, nomeadamente as considerações finais e sugestões de trabalho futuro. 

Ao longo do relatório de dissertação encontram-se também expressões e designações em inglês que, 

devido ao contexto do presente projeto, não foram traduzidas para a língua portuguesa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

No presente capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o conjunto de temas considerados 

relevantes para o projeto de dissertação e que irão permitir conhecer o estado da arte relativo à adoção 

e utilização de ferramentas colaborativas. Inicialmente será realizada uma breve abordagem à 

colaboração existente nas empresas. A segunda e a terceira secção desta revisão bibliográfica será 

relativa aos tópicos que envolvem a Web 2.0 e o Enterprise 2.0. A quarta secção apresenta uma breve 

referência às ferramentas colaborativas, e na quinta abordar-se-á as comunidades empresariais online, 

em particular. Por último, será apresentada uma análise a todos os conteúdos explorados. 

2.1. A Colaboração nas Empresas 

Neste século 21, onde a economia baseada no conhecimento tem emergido, as tecnologias de 

informação e comunicação são cruciais para o sucesso das organizações. Modelos de negócio têm 

emergido em direção ao envolvimento da colaboração e comunicação (Wijaya et al., 2011). 

As organizações modernas suportam e promovem a colaboração interna para melhorarem o 

desempenho dos seus processos (Bianchini et al., 2012). Bianchini et al. (2012) referem ainda que a 

colaboração pode simplificar e tornar mais eficaz o desenvolvimento de processos, relativamente ao 

tempo e à qualidade, explorando o conhecimento de pessoas específicas nesses processos, dentro da 

organização.  

De acordo com Busi e Bititci (2006), as empresas que visam a colaboração na sua organização estão a 

reestruturar-se a si mesmas. Contudo, deparam-se com o desafio de integrarem as ferramentas de 

colaboração com as respetivas técnicas de gestão. Assim, as organizações necessitam de 

compreender a estrutura e a dinâmica da colaboração na empresa. 

2.1.1. Trabalho Colaborativo Suportado por Computador (CSCW) 

A tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na nossa vida quotidiana. Desde a 

chegada do primeiro telefone até ao atual uso do e-mail, os seres humanos continuam a ser criaturas 

sociais (Campbell, 2004). O trabalho colaborativo suportado por computador – Computer Supported 

Cooperative Work (CSCW) – é o estudo de como as pessoas utilizam a tecnologia, em relação ao 

hardware e software, para trabalharem em conjunto, partilhando o mesmo espaço e tempo. O CSCW 

começou como um esforço, por parte dos tecnólogos, de aprender com alguém que pudesse ajudar a 
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compreender melhor a atividade do grupo e como a tecnologia podia ser usada para apoiar as pessoas 

nos seus trabalhos (Grudin, 1994a). 

2.1.2. Groupware 

Groupware é considerada a tecnologia, seja de hardware, software, serviços e/ou técnicas, que 

permitem que as pessoas trabalhem em grupo (Grudin, 1994a). Por outro lado, o CSCW concentra-se 

no estudo de ferramentas e técnicas de groupware, bem como o seu impacto psicológico, social e 

organizacional (Rama e Bishop, 2006). 

O Groupware, também conhecido como software colaborativo (Moore e Benbasat, 1991), permite a 

muitos utilizadores trabalhar simultaneamente no mesmo projeto. Quando se trabalha num projeto, 

onde a comunicação é essencial entre os colaboradores, os groupware facilitam uma rápida e clara 

comunicação que de outra forma não seria possível. Tais softwares colaborativos permitem que várias 

perspetivas, conhecimentos específicos e suportes resolvam problemas de grupos. Estas destinam-se 

ainda a poupar tempo e custos na coordenação de trabalhos de grupo. Posto isto, os groupware são 

muito mais complexos em projetar e manter do que um único sistema de utilizadores (Rama e Bishop, 

2006). 

A estrutura de um software colaborativo tem de ser centrada em torno dos utilizadores do sistema. A 

compreensão de como o sistema será usado dentro do grupo é essencial. A análise do tipo de 

utilizadores e a sua intenção na utilização do sistema é também crucial (Rama e Bishop, 2006). O 

sistema tem de ser criado para o utilizador, o utilizador tem de aceitar o sistema e o grupo tem de 

adotar o sistema. Por exemplo, os utilizadores podem recusar-se a utilizar o sistema se este não for 

fácil de usar e compreender. Isto resultaria numa falha do sistema. Contudo, Appelt (2001) e Hoffelner 

(2002) referem que os fatores que contribuem para o sucesso e o fracasso de um sistema são difíceis 

de quantificar.  

Os sistemas groupware variam em termos funcionais, arquitetónicos, focais, temporais, no 

envolvimento dos utilizadores e nas dependências da plataforma. Encontra-se uma grande variedade 

de opções relativamente a plataformas colaborativas, contudo estas possuem algumas semelhanças. 

Todas trabalham com comunidades ou grupos fechados, não existe uma partilha pública de ficheiros, e 

todos os utilizadores estão cientes que todos os colaboradores da comunidade e todos os seus 

sistemas são focados na colaboração (Rama e Bishop, 2006).  
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2.1.3. Método de Avaliação de uma Tecnologia Colaborativa 

Cada vez mais as organizações confiam na tecnologia para apoiar a colaboração entre membros de 

equipas em diferentes locais. Um método de avaliação ajuda a prever a adoção dos utilizadores à 

tecnologia colaborativa antes do seu desenvolvimento e implantação, maximizando o seu sucesso e 

minimizando desenvolvimentos laterais e custos. Os métodos de avaliação de uma tecnologia devem 

ser compatíveis com as normas de trabalho, cultura e práticas do grupo colaborativo (Sonnenwald et 

al., 2001). 

Sonnenwald et al., (2001) utilizam cinco atributos como fundamento teórico para avaliar uma 

tecnologia de colaboração, denominados como os cinco atributos em contextos CSCW, ou os cinco 

atributos da inovação. Tais atributos são descritos nos próximos pontos. 

 O atributo vantagem relativa (relative advantage) é o grau com que uma inovação supera as 

práticas atuais. Grudin (1994b) observou que aplicações CSCW exigem muitas vezes um 

trabalho adicional, sem fornecerem benefícios óbvios. A vantagem relativa pode ser medida em 

termos de variáveis, tais como a realização de metas de trabalho, a qualidade dos resultados 

obtidos, e, a maior comodidade e o prestígio social proporcionados pela inovação. 

 A compatibilidade (compatibility) é o grau com que uma inovação é percebida como 

consistente com os valores existentes pelos utilizadores da tecnologia. Incluindo assim 

objetivos, necessidades, culturas e estruturas individuais, em grupo e organizacionais. A 

compatibilidade atende ao acordo/diferenças entre os padrões tradicionais de trabalho e os 

padrões exigidos pela inovação. Pesquisas sobre os CSCW salientam também a importância da 

compatibilidade para este tipo de aplicações. Embora os valores específicos, necessidades e 

trabalho prático variem de acordo com as preferências e contextos individuais, a tecnologia de 

colaboração deveria, idealmente, ser compatível com os valores fundamentais ou gerais, 

necessidades e práticas de trabalho. 

 A complexidade (complexity) refere-se à perceção da dificuldade em aprender a usar e 

entender um novo sistema ou tecnologia. Quando um sistema é percebido como difícil de 

entender, aprender e usar, ele não é adaptado. É importante reduzir a complexidade na 

interação homem-computador. 

 A testagem (trialability) refere-se à facilidade de experimentar uma inovação. Isto incluiu o nível 

de esforço necessário e os riscos envolvidos na observação e participação de uma 
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demonstração em pequena escala do sistema, e também a facilidade das operações e os 

custos envolvidos em reverter uma decisão adotada. 

 Observabilidade (observability) é o grau com que os resultados de uma inovação são facilmente 

vistos e compreendidos. Grudin (1994b) alerta que os utilizadores precisam desenvolver uma 

compreensão clara da tecnologia de colaboração antes de a adotarem. A observabilidade tem 

sido operacionalizada como “resultados da demonstrabilidade”, ou seja, como a facilidade de 

dizer aos outros as consequências dos resultados no uso da tecnologia de informação (Moore e 

Benbasat, 1991). A observabilidade também inclui a visibilidade, isto é, o grau com que os 

resultados de uma inovação são visíveis para os outros. 

2.2. Web 2.0 

A globalização está em constante ascensão. Cada vez mais as organizações precisam de ser capazes 

de operar em ambientes cada vez mais complexos (Don e Anthony, 2006). 

O uso da internet tem aumentado exponencialmente nos últimos anos (Wijaya et al., 2011). A 

tecnologia da internet torna os negócios mais produtivos e mais competitivos (Palmer, 1997). Permite-

nos libertar a informação valiosa que reside no interior de uma organização e torná-la disponível a 

todos.  

A crescente importância das comunidades de negócios confirma que há uma mudança nos modelos 

de negócios, a partir de um sistema hierárquico tradicional e competitivo num ambiente mais 

colaborativo e de redes sociais, que são considerados dois dos mais importantes conceitos da Web 2.0 

(Lytras e García, 2008). 

As tecnologias Web 2.0 fizeram avanços significativos no fornecimento aos utilizadores de ferramentas 

necessárias à adoção e promoção de uma cultura empresarial de colaboração. Comparado ao seu 

antecessor, Web 1.0, a Web 2.0 representa uma mudança de paradigma na forma como as pessoas 

compartilham, contribuem e distribuem conteúdo (Fuchs-Kittowski et al., 2009). A Web 2.0 é definida 

como “a filosofia de maximização de inteligência coletiva e dos valores adicionados por cada 

participante através da partilha de informação formal, dinâmica e através da criação” (Hoegg et al., 

2006). 

Uma perspetiva interessante e atualmente muito destacada para a Web 2.0 é a de ajudar as 

organizações a melhorar os seus negócios, sustentando a sua vantagem competitiva (Gilchrist, 2007). 

A Web 2.0 tem sido adotada com sucesso por muitas das empresas e comunidades da internet bem-
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sucedidas como o YouTube, Amazon, Wikipedia e Facebook. Estas são capazes de manter e alimentar 

as suas grandes comunidades, aplicando conceitos Web 2.0 na sua estratégia web (Tim, 2005). Para 

uma organização adotar com sucesso os conceitos da Web 2.0 na sua estratégia web, há um conjunto 

de aspetos a considerar, incluindo o valor disciplinar e o valor único, a longo prazo, que melhor 

descreve o tipo de organização (Wijaya et al., 2011). 

2.2.1. Tipos de Tecnologias Web 2.0 

Wikis, blogues, podcasts, folksonomies (tags, ou seja, etiquetas), mashups, redes sociais, virtual words, 

crowdsourcing e filtros RSS (Really Simple Syndication) são tecnologias Web 2.0 que permitem às 

empresas aumentar, de forma rentável, a sua produtividade e vantagem competitiva (Andriole, 2010). 

A adaptabilidade versos a complexidade de cada uma destas tecnologias encontra-se ilustrada na 

Figura 2.  

 

Figura 2: Adaptabilidade versos complexidade das tecnologias Web 2.0 (Andriole, 2010). 

Andriole (2010) divide as tecnologias Web 2.0 em duas categorias: tecnologias facing e tecnologias 

operacionais (Figura 3), onde as tecnologias facing têm uma maior probabilidade de serem mais 

rapidamente adotadas, relativamente às tecnologias operacionais. 

 

Figura 3: Segmentos das tecnologias Web 2.0 (Andriole, 2010). 
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As tecnologias Web 2.0 podem ajudar a melhorar a colaboração e a comunicação dentro da maioria 

das empresas. Estas tecnologias devem ser avaliadas para determinar o seu impacto real. Uma série 

de técnicas de avaliação, tais como entrevistas, observações e questionários, podem ser usadas para 

medir o impacto ao longo do tempo nas múltiplas áreas de negócio (Andriole, 2010). 

2.2.2. Vantagens no Uso das Tecnologias Web 2.0 

Andriole (2010) dividiu as vantagens que se podem adquirir através do uso das tecnologias Web 2.0 

em seis grandes grupos, descritos em pormenor no esquema da Figura 4. 

 

 

 

 

Figura 4: Vantagens no uso das tecnologias Web 2.0 (Adaptado de Andriole (2010)). 
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Andriole (2010) destaca a gestão do conhecimento, o desenvolvimento rápido de aplicações, a gestão 

de relacionamentos com os clientes, a colaboração e comunicação, a inovação e a formação como as 

principais vantagens no uso de tecnologias Web 2.0. 

2.2.3. Limitações das Tecnologias Web 2.0 

Atualmente, ainda não se está seguro quando ao impacto das tecnologias Web 2.0 nos negócios 

(Andriole, 2010). Não existe nas empresas um controlo interno, prudência e flexibilidade, relativamente 

a estas tecnologias. Algumas empresas bloqueiam o acesso a sites de redes sociais a partir de redes 

corporativas; outras criam os seus próprios sites de redes sociais corporativos. Encontram-se também 

empresas preocupadas com a quantidade de tempo que os seus colaboradores passam nelas 

(Andriole, 2010). 

Algumas tecnologias, tais como os wikis, os blogues e as redes sociais têm sido mais desenvolvidas do 

que outras tecnologias Web 2.0. O medo do desconhecido pode explicar o porquê dos virtual worlds, 

folksonomies, crowdsourcing e até mesmo os filtros RSS (Really Simple Syndication) terem ficado em 

segundo plano para a implantação destas três grandes tecnologias (Eales-Reynolds et al., 2012). Para 

assegurar todas as vantagens destas tecnologias, as empresas terão de aumentar a sua vigilância na 

internet e investir em medidas preventivas (Murugesan, 2007). 

2.2.4. Web 3.0 

As tecnologias Web 3.0 incluem o aparecimento dos “Dados da internet” como registos de dados 

estruturados publicados na internet em formatos reutilizáveis e remotamente consultáveis. Os dados da 

internet permitem um novo nível de integração de dados e interoperabilidade de aplicações, tornando 

os dados tão abertos e acessíveis como páginas da internet (Andriole, 2010). Templates de websites 

de análise serão utilizados para obter informações mais precisas sobre o conteúdo estruturado das 

páginas da internet. A Web 3.0 também tem sido usada para descrever um caminho evolutivo da 

internet que leva a inteligência artificial a raciocinar de uma forma quase humana (Kuettner et al., 

2013). 

A próxima geração da tecnologia da internet será proactiva, inteligente, contextual, automatizada e 

adaptável. O completo potencial da Web 3.0 está a anos de distância, mas quem adota uma tecnologia 

Web 2.0 já fornece pistas sobre como omnipresente e provável será a Web 3.0 (Andriole, 2010).  
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2.3. Enterprise 2.0  

Em 2006, McAfee (2006b) criou o termo “Enterprise 2.0” para descrever “o uso de plataformas 

sociais emergentes nas empresas, ou entre empresas e seus parceiros de negócio ou clientes”. Este 

sugeriu que o Enterprise 2.0 se iria tornar um sucesso por três principais razões: 

 Simplicidade, plataformas livres para auto expressões: o surgimento de plataformas de 

publicação em forma de blogue proporcionando mais poder para a auto expressão. 

 Estruturas emergentes, em vez das impostas: mais tecnólogos a construir ferramentas que 

permitam soluções e novas ideias para emergir numa forma orgânica como as pessoas 

evoluem as suas estratégias e pensamentos. 

 Ordem a partir do caos: as pessoas poderem rapidamente e facilmente filtrar mais 

informações, de uma forma mais eficaz. 

O termo “Web 2.0” é muitas vezes confundido com “Enterprise 2.0” (McAfee, 2009). Contudo, há uma 

clara distinção entre os dois termos. Ramírez-Medina (2009) afirma que "Enterprise 2.0" é a aplicação 

das tecnologias da Web 2.0 em ambiente empresarial, a fim de permitir que os colaboradores 

compartilhem ideias, comuniquem, colaborarem e criem conteúdo. McAfee (2006b) define que 

Enterprise 2.0 é a especialização de conceitos da Web 2.0 e tecnologias para a empresa com o 

objetivo de reforçar a colaboração, tanto dentro como fora da empresa. Neste contexto, foram criadas 

uma série de plataformas como a IBM Connections 1  e a Zimbra Community 2 , para oferecer às 

empresas ferramentas que permitam a vinculação social e marcação de recursos, que suportam as 

opiniões e feedbacks dos utilizadores e plataformas de gestão de conteúdo produzido pelos utilizadores 

(tais como blogues e wikis). Por exemplo, a Yammer Web platform3, permite a uma empresa criar uma 

rede social privada, implementando espaços de trabalho colaborativos para membros de equipas de 

projetos e uma seleção de parceiros externos (Bianchini et al., 2012). 

Bin Husin e Swatman (2010) propõe uma lista de componentes do Enterprise 2.0:  

 Pesquisa (search): Ajuda os utilizadores a encontrarem informação, através do uso de palavras-

chave, na organização de páginas e na navegação. 

 Ligações (links): Fornecem guias de informações úteis e criam estruturas para conteúdos 

online. Através da criação de ligações, o potencial de sucesso nas pesquisas aumenta. 
                                                 

1 IBM Connections. http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/connections  
2 Zimbra Community. http://www.zimbra.com/products/zimbra-community/benefits.html  
3 Yammer Web platform. https://www.yammer.com/  

http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/connections
http://www.zimbra.com/products/zimbra-community/benefits.html
https://www.yammer.com/
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 Autoria (authoring): As pessoas têm instintivamente o desejo de criar, expressar as suas 

experiências e opiniões. Existem dois tipos de autoria: blogues (autoria individual) e wikis 

(autoria do grupo). 

 Etiquetas (tags): Muitos colaboradores desejam também uma melhor categorização de 

conteúdos. Assim, existem as etiquetas que permitem associar uma marca (descrição de uma 

só palavra) ao conteúdo. 

 Extensões (extensions): Combinando a autoria com as ligações, os padrões de utilização das 

etiquetas podem se usados como extensões para informações e relações.  

 Sinais (signals): Alertas enviados aos utilizadores quando uma nova informação é criada. As 

tecnologias aqui utilizadas são o RSS e o e-mail. 

Estes seis componentes tecnológicos podem ser expressos através do modelo das quatro categorias, 

conhecido como a abordagem dos 4Cs (Cook, 2008): Comunicação, Cooperação, Colaboração e 

Conexão. O modelo dos 4Cs foi criado como parte do debate sobre cooperação e colaboração entre os 

investigadores da HCI (human computer interaction) e a comunidade dos sistemas de informação. 

 

Figura 5: Tecnologias Web 2.0 para a cultura organizacional (Cook, 2008). 

A Figura 5 é adaptada do modelo dos 4Cs de Cook (2008) e demonstra como as empresas podem 

beneficiar das tecnologias do Enterprise 2.0, encaixando-se às suas necessidades específicas. Esta 

abordagem permite também que as organizações façam mudanças organizacionais mais eficazmente. 

Há três tipos de organizações, demostradas na Figura 5, que utilizam de diferente forma os softwares: 

(1) muito informal e cultura colaborativa; (2) muito formal e cultura altamente colaborativa; (3) formal e 

informal, com maior foco no esforço individual, mas com alguns problemas de grupo resolvidos. A 
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partir desta ilustração, é possível visualizar as tecnologias disponíveis a partir da Web 2.0 que podem 

ser aplicadas à(s) categoria(s) apropriada(s), de acordo com a cultura da organização (Cook, 2008). 

2.3.1. Vantagens na Utilização da Enterprise 2.0 

A colaboração apoiada pelas ferramentas Enterprise 2.0 pode simplificar e tornar mais eficaz o 

processo de desenvolvimento, em termos de tempo necessário e melhoria da qualidade, através da 

exploração do conhecimento especializado de peritos que operam dentro da organização (Bianchini et 

al., 2012). 

O Enterprise 2.0 oferece às organizações inovadoras a oportunidade de tocar na criatividade dos seus 

colaboradores para aumentar a produtividade e agregar valor adicional para as atividades do dia-a-dia 

(Bin Husin e Swatman, 2010). As empresas interativas e colaborativas levam os seus clientes, 

colaboradores e fornecedores a participarem ativamente no negócio e na criação de vantagem 

estratégica, que não possa ser facilmente replicada por concorrentes (Consoli, 2013). Através da 

Tabela 1, é possível comparar a “empresa tradicional” (Enterprise 1.0) com aquela que implementa o 

Enterprise 2.0.  

Tabela 1: Enterprise 2.0 versos Enterprise 1.0 (Adaptado de Corso e Mainetti (2008)). 

Enterprise 1.0 Enterprise 2.0 

Estrutura fechada e rígida Estrutura aberta e flexível 

Rigidez Agilidade 

Hierarquia Rede 

Centralização Distribuição 

Competição Colaboração 

Marketing tradicional Marketing social 

Orientação ao produto Orientação ao cliente 

Intranet – Extranet Web 2.0 

Abordagem top down Abordagem down top  

Localização Mobilidade 

Orientação para as tecnologias de informação Orientação para o utilizador 

Standards próprios  Standards baseados na Web  

Produção planeada Produção de acordo com a procura 

Rangaswami (2006) identifica como principais características do Enterprise 2.0 a flexibilidade, 

simplicidade e leveza. Este autor refere também que o Enterprise 2.0 é mais do que a combinação de 

ferramentas Web 2.0, exigindo um software leve, fácil de adotar, usar e integrar. 
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2.3.2. Implementação do Enterprise 2.0 

Enterprise 2.0 é uma nova empresa avançada que interage com todos os stakeholders da cadeia de 

abastecimento, em particular com os clientes, usando ferramentas Web 2.0 (Consoli, 2013). 

Implementar um modelo de um Enterprise 2.0 significa realizar um processo inovador e dinâmico 

dentro da empresa. Portanto, é essencial na projeção do sistema, uma estrutura para descrever, em 

detalhe, o plano de implementação e as ações individuais (linhas orientadoras) a executar (Louw e 

Mtsweni, 2013). 

Para implementar um Enterprise 2.0, interativo e colaborativo, é importante existir, dentro da empresa, 

precondições organizacionais e tecnológicas. O processo de implementação é um procedimento crítico 

e complexo que requer um plano estratégico na introdução e na adoção da inovação (Consoli, 2013). A 

cultura do Enterprise 2.0 deve ser compreendida a partir do proprietário/gestor para depois ser 

distribuída dentro organização, motivando e envolvendo internamente todos os colaboradores (Bughin, 

2008). 

Embora as empresas estejam a investir cada vez mais no conjunto de ferramentas de colaboração do 

Enterprise 2.0, para facilitar a partilha de conhecimento, a comunicação e a colaboração na empresa, 

muitas organizações enfrentam ainda desafios significativos relacionados com a adoção dos próprios 

colaboradores, resultando numa demorada adesão dos próprios colaboradores (Louw e Mtsweni, 

2013). 

2.3.3. Resistência à Utilização do Enterprise 2.0 

Mesmo antes da chegada da Web 2.0, as empresas já procuravam formas de criar ou aumentar a sua 

competitividade. O Enterprise 2.0, tendo as suas tecnologias baseadas na Web 2.0, oferece a 

oportunidade de elevar as habilidades e o conhecimento de toda a organização.  

O Enterprise 2.0 ganhou lentamente popularidade entre as organizações de todos os tipos, desde a sua 

criação em 2006 (McAfee, 2006b). Apesar da aparente atratividade desta tecnologia, nem todos os 

colaboradores se encontram igualmente dispostos a adotar o Enterprise 2.0 (Bin Husin e Swatman, 

2010). Devido à qualidade das tecnologias e técnicas Web 2.0, a adoção ao Enterprise 2.0 é, 

relativamente há alguns anos atrás, mais fácil e barata (Tapscott, 2006). Contudo, como acontece em 

qualquer tecnologia, há sempre resistência por alguma parte do público-alvo. Esta resistência tem sido 

propriamente chamada de “Empty Quarter” (McAfee, 2006a). 

O modelo “Empty Quarter” foi identificado pela primeira vez por McAfee (2006a) que acredita existirem 

dois grupos de utilizadores da tecnologia: 
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 “Techies”: colaboradores envolvidos nas tecnologias informáticas e outros colaboradores que 

se encontram naturalmente inclinados a adotar uma tecnologia; e,  

 “Newbies”: pessoas que pertencem recentemente à empresa, incluindo recém-formados. Este 

grupo de pessoas sente-se geralmente confortável na utilização destas plataformas como parte 

do seu trabalho.  

O autor mostrou que estes dois grupos podem ser traçados utilizando dois eixos: a tecnofobia e os 

anos desde a graduação. Este modelo retrata os dois grupos de pessoas que adotam uma tecnologia e 

identifica, simultaneamente, a grande lacuna composta pelas pessoas que não adotam a tecnologia, 

isto é, as que não são suscetíveis de desejarem integrar a tecnologia no seu trabalho. 

 

Figura 6: "The Empty Quarter" (Adaptado de McAfee (2006a)). 

A Figura 6, que retrata o modelo de McAfee, ilustra a dimensão daquele que é o “Empty Quarter”, o 

último anel do diagrama. O tamanho do “quarto” aumenta à medida que aumentam também os anos 

de graduação e o nível de tecnofobia. Se nenhuma ação for tomada para reverter esta tendência, estes 

dois fatores podem afetar a taxa de adoção de qualquer tecnologia. O autor revela que existem muitos 

motivos que justificam a existência deste grupo de pessoas que declinam a tecnologia, nomeadamente:  

 O uso repetitivo de certas tecnologias, como o e-mail. O e-mail é uma ferramenta de 

comunicação ampla, onde os utilizadores gastam muito do seu tempo a gerir conteúdos, e 

raramente sentem qualquer satisfação pessoal.  

 A cultura corporativa. Uma “cultura de medo” pode levar as pessoas a terem “medo das 

coisas erradas”. Os utilizadores são facilmente intimidados pelas más experiências dos outros 

utilizadores com a tecnologia. 

 O baixo interesse tecnológico dos utilizadores. Qualquer tecnologia que surja sem uma 

indicação clara dos seus propósitos corre o risco de ser um fracasso.  
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 O facto das tecnologias complexas requererem mais formação. As organizações geralmente 

dependem, na fase de adoção da tecnologia, de uma formação rápida e eficiente dos seus 

colaboradores. Contudo, os utilizadores com uma idade mais avançada necessitam, na grande 

parte das vezes, de um maior apoio dos seus colegas mais jovens. Isto torna a sua abordagem 

menos eficaz, dada a suscetibilidade de se sentirem envergonhados com o seu ritmo lento de 

aprendizagem. 

 Requisitos de segurança. Estes podem ser potenciais inibidores da partilha de conhecimento e 

de melhores práticas.  

Qualquer que seja a razão para as pessoas evitarem o uso das tecnologias e técnicas Web 2.0, o 

“Empty Quarter” será um potencial problema para qualquer organização que se esforce em aproveitar 

a experiência e a criatividade dos seus colaboradores (McAfee, 2006a). 

McAfee (2006a) acredita que é essencial que os colaboradores que se encontram no “Empty Quarter” 

conheçam os benefícios do Enterprise 2.0. Um dos principais benefícios que o autor identifica é a 

maior acessibilidade ao conhecimento e à experiência existente na empresa. Através da persuasão dos 

colaboradores aos reais benefícios existentes a partir do Enterprise 2.0, é possível às organizações 

explorar as capacidades, o entusiasmo e o conhecimento da sua força de trabalho (Bin Husin e 

Swatman, 2010). 

2.4. Ferramentas Colaborativas  

Na maioria das vezes, a colaboração nas empresas começa informalmente, por exemplo com uma 

ideia comunicada através de um telefonema, mensagem instantânea ou e-mail. Posteriormente, essa 

ideia será discutida, possivelmente através de uma troca de e-mails adicionais e poderão ser criados 

documentos que serão partilhados entre os colaboradores. Quando os objetivos e questões estiverem 

esclarecidos, outros colaboradores poderão envolver-se, através de e-mail ou conferência web (Buford 

et al., 2011). Ao longo deste processo, os colaboradores trabalham com múltiplas ferramentas 

comunicativas e colaborativas. Não existe uma única ferramenta que incorpore adequadamente todos 

os meios de comunicação e colaboração. Deste modo, as empresas deparam-se com a necessidade de 

recorrer a uma grande variedade de ferramentas para satisfazer as suas necessidades, uma vez que 

não existe uma ferramenta global onde o conteúdo criado seja acessível a partir de outra. Com o 

decorrer do tempo, as informações das discussões, blogues, documentos, e-mails e mensagens 

crescem e ficam dispersas.  
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Uma visão integrada de todas as dimensões da colaboração é importante para o processo colaborativo. 

Se isso não se suceder, o colaborador terá de gerir manualmente todas as informações (Buford et al., 

2011). Quando os diversos conteúdos são integrados, a possibilidade de inovação aumenta, 

especialmente quando o processo é colaborativo (Majchrzak et al., 2013). As ferramentas colaborativas 

permitem que grupos de utilizadores numa empresa trabalhem em equipa, partilhem informação e 

comuniquem conforme as suas necessidades, sem serem realocados.  

Atualmente existem muitos tipos de ferramentas fornecidas por diferentes empresas. As plataformas de 

colaboração variam de wikis, blogues e documentos partilhados para sistemas de colaboração 

baseados na internet e espaços de colaboração 3D oferecidos por mundos virtuais (Buford et al., 

2011). Devido à variedade dos tipos de serviços colaborativos usados hoje em dia nas empresas, há 

dificuldade em integrar tópicos de trabalho relacionados com diferentes ambientes colaborativos. Cada 

ferramenta colaborativa difere no modelo de armazenamento, organização, abordagem e formato do 

conteúdo, autenticação do utilizador e interface com o mesmo (Buford et al., 2011).  

Em termos de integração de ambientes colaborativos, versões recentes da Microsoft SharePoint, IBM 

Lotus Notes, IBM Connections e Google Apps incluem um conjunto de ferramentas integradas (Buford 

et al., 2011): 

 A Microsoft SharePoint4 suporta a colaboração de um conjunto de ficheiros e documentos. 

Além disso, um site do SharePoint pode incluir uma variedade de áreas de interação de 

equipas, incluindo um blogue e um wiki. É possível expandir as capacidades de colaboração do 

SharePoint ao utilizá-lo com o Yammer, a rede social empresarial. 

 A IBM Lotus Notes 5  proporciona e-mail, calendário, jornal pessoal e contactos. A IBM 

Connections proporciona espaços colaborativos chamados comunidades, blogues, marcadores, 

atividades, wikis e partilha de ficheiros. Na IBM Connections, um espaço partilhado chamado 

“Atividades” é usado para integrar documentos e e-mails. Além disso, através da integração 

com o servidor Google Desktop, uma atividade pode referir documentos no sistema de arquivos 

local. Esta plataforma integra-se com aplicações existentes através de plug-ins incluindo Lotus 

Notes, MS Office, MS Outlook e MS SharePoint. 

                                                 

4 Microsoft Corp. Microsoft SharePoint 2010. http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/default.aspx 
5 IBM Corp. Lotus Notes 8.5. http://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/notes85-new/ 

http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/default.aspx
http://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/notes85-new/
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 O Google Apps 6  é um conjunto de aplicações baseadas na internet que incluem algumas 

capacidades colaborativas. Estas ferramentas incluem o Gmail, Grupos Google, Calendário, 

Talk, Docs e Sites. 

2.5. Comunidades Empresariais Online 

Há cerca de uma década atrás que as comunidades online se envolvem na partilha de conhecimento e 

informação através de discussões e conversas. A chegada dos social softwares aumentou as 

tecnologias de comunidades tradicionais, acrescentando blogues, wikis, e serviços de partilha de 

arquivos sociais que oferecem outras formas de colaboração e partilha de informações. Ao mesmo 

tempo, as ferramentas de social software têm se tornado cada vez mais envolvidas num mais amplo 

ambiente de social media, de modo que uma ferramenta destinada a apoiar as comunidades 

empresariais pode aparecer no mesmo conjunto de softwares como uma ferramenta para equipas 

virtuais e para a rede social da empresa (Muller et al., 2012). 

Ser membro de uma comunidade online é agora uma experiência vivida todos os dias por aqueles que 

são utilizadores da internet. As comunidades têm múltiplos propósitos, tais como a edição colaborativa 

de artigos como a Wikipedia 7  e a partilha de fotos e jogos online (Rowe et al., 2012). Com o 

crescimento da popularidade de plataformas de redes sociais, como o Facebook 8 e Twitter9, a noção 

de comunidade tornou-se um pouco eclipsada pelo conceito de Rede Social. Uma comunidade online é 

um grupo de pessoas que usam um sistema de comunicação online para defenderem interesses 

comuns.  

As comunidades online tornaram-se numa ferramenta essencial através do qual é possível colaborar e 

partilhar informações (Rowe et al., 2012). Diferentemente da maioria das típicas comunidades 

públicas, as comunidades empresariais são organizadas em torno de múltiplos canais, onde cada um 

dos quais oferece diferentes tipos de interação. Exemplos comuns de plataformas de comunidades 

empresariais incluem a IBM Connections, Cisco Quad10, Jive11, e Socialtext12 (Muller et al., 2012). As 

comunidades empresariais online fornecem um diferente contexto de interação. Em primeiro lugar, 

                                                 

6 Google. Google Apps. http://google.com/apps 
7 Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
8 Facebook. www.facebook.com  
9 Twitter. https://twitter.com/  
10 Cisco Quad. http://www.cisco.com/web/products/quad/  
11 Jive. http://www.jivesoftware.com/  
12 Socialtext.www.socialtext.com/  
 

http://google.com/apps
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.cisco.com/web/products/quad/
http://www.jivesoftware.com/
http://www.socialtext.com/
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uma empresa proporciona um contexto compartilhado, além do contexto de uma comunidade, o que 

pode contribuir para um nível de confiança e crescimento mútuo. Em segundo lugar, as comunidades 

empresariais são suscetíveis de serem focadas nos negócios, levando assim a conteúdos e estilos de 

discussão específicos. Por último, as organizações, que requerem acesso autenticado e uso de nomes 

reais, eliminam o anonimato e proporcionam uma maior transparência (Muller et al., 2012). 

As comunidades empresariais representam um investimento significativo no capital (social) de uma 

empresa e um esforço por parte do seu proprietário/gestor, dado que é do seu interesse (e dos seus 

membros) que a comunidade seja adequadamente gerida e apoiada (Rowe et al., 2012). 

Os próximos subcapítulos terão como fundamento na sua análise a plataforma IBM Connection. A IBM 

é uma organização multinacional que usa e encoraja o uso do conjunto de ferramentas de social 

software chamadas “IBM Connections Communities” (Muller et al., 2012). A IBM Connection permite e 

promove as comunidades online numa empresa. O pacote de software inclui perfis pessoais, 

marcadores, wikis e blogues colaborativos, partilha de arquivos, atividades e fóruns de discussão. O 

serviço de comunidades da IBM Connections suporta a colaboração entre colaboradores através da 

partilha de todas estas atividades. A IBM Connections é usada pelos colaboradores da IBM, assim 

como pelos clientes que a adquirem (Rowe et al., 2012). 

2.5.1. Criar uma Comunidade na Plataforma IBM Connections 

Qualquer utilizador pode criar uma comunidade, especificando o nome da comunidade e o seu nível de 

privacidade (publica ou moderada), juntamente com uma descrição e as respetivas etiquetas. A 

participação nestas comunidades é, geralmente, voluntária, com duas exceções: quando as pessoas, 

inseridas em determinadas equipas são "fortemente encorajadas" a participar e quando a pessoa inclui 

a sua função na comunidade como responsabilidade do seu trabalho (Muller et al., 2012).  

O conteúdo de todas as comunidades públicas, incluindo a lista dos seus membros, é visível a 

qualquer colaborador, embora apenas os membros da comunidade possuam permissão para criar 

conteúdo. A lista de membros inclui todos os membros e proprietários sob os seus nomes reais, 

juntamente com informações básicas de contacto e função. Mais informações sobre qualquer membro 

estão disponíveis a partir do seu perfil geral, o qual é público para todos os colaboradores (Muller et al., 

2012). 

Nas comunidades, diferenciam-se os participantes em termos de “proprietário” e “membro”. Os 

proprietários têm direitos de acesso adicionais, incluindo a capacidade de alterar o papel dos 

participantes (proprietário ou membro) e adicionar novos membros ou proprietários diretamente. Estes 
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podem também excluir qualquer entrada de informação, e personalizar a estrutura da comunidade 

(Muller et al., 2012). Não existe limite superior ou inferir quanto ao número de proprietários ou 

membros de uma comunidade. Na prática, algumas comunidades, no conjunto de dados em toda a 

empresa IBM, têm apenas um membro (experimentos que provavelmente falharam), e algumas 

comunidades têm mais de 20 000 membros. Muitas comunidades têm uma “equipa de liderança” em 

que partilham as responsabilidades dos proprietários na abertura e gestão da comunidade (Muller et 

al., 2012). 

2.5.2. Ferramentas de uma Comunidade na IBM Connections 

Tendo como referência a plataforma da IBM Connections, as ferramentas padrão numa comunidade 

são a partilha de marcadores, fóruns de discussão, blogues, wikis, ficheiros e atividades. Os 

marcadores de páginas de internet e intranet com etiquetas descritivas podem ser partilhados com o 

resto da comunidade. Os fóruns de discussão permitem aos utilizadores iniciar uma discussão com um 

tema sobre o qual outros utilizadores podem responder. Os blogues permitem publicar entradas (posts) 

em que outros utilizadores podem comentar. Os wikis permitem a edição colaborativa de páginas de 

internet. Os ficheiros, como documentos e apresentações, podem ser carregados por um utilizador e 

compartilhados com outros membros da comunidade. As atividades permitem um conjunto mais 

estruturado de partilha de materiais comuns, incluindo a gestão de tarefas de colaboração (Muller et 

al., 2012). 

2.5.3. Tipos de Comunidades 

As comunidades online respondem às muitas necessidades humanas e organizacionais, no que 

respeita à partilha de informação, desenvolvimento de habilidades, no trabalho direcionado a objetivos 

comuns, na prática do comércio e na curiosidade. Investigadores de diferentes áreas têm 

proporcionado várias análises a comunidades por atributos ou por tipos (Muller et al., 2012). 

As comunidades online numa empresa são projetadas com um propósito específico, o que permite que 

estas sejam rotuladas com essa mesma base (Rowe et al., 2012). Muller et al. (2012) e Rowe et al. 

(2012) analisaram a IBM Connections com o propósito de distinguir as funcionalidades e as 

tecnologias que se diferenciam nos vários tipos de comunidades. Assim, são distinguidas cinco tipos de 

comunidades, conforme a sua função e intensão. 

 Comunidades de Prática (CoP) – Communities of Practice: grupos de pessoas que têm um 

interesse ou prática comum e que partilham informações e/ou rede de contactos (network). 
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 Equipas (Team) – Teams: comunidades que trabalham com o objetivo de um determinado 

cliente, projeto ou função de negócio.  

 Grupos de Suporte Técnico (Tech) – Technical Support Groups: fornecem suporte técnico para 

uma tecnologia em particular. 

 Comunidades Idea Labs – Idea Labs Communities: os seus membros debatem sobre um 

conjunto de questões ou assuntos por um período limitado de tempo, geralmente como parte 

de um compromisso com um cliente.  

 Comunidades Recreativas – Recreation Communities: dedicam-se a atividades recreativas não 

relacionadas diretamente ao trabalho da empresa. 

Os diferentes tipos de comunidades diferem na sua apropriação das ferramentas social software para 

criar e usar recursos partilhados e construir relações; no diferente número de pessoas; e, nos 

diferentes benefícios que oferecem. As pessoas que procuram por oportunidades para contribuir (ou 

por recursos para consumir) podem necessitar de ajuda na escolha de comunidades para participar 

(Muller et al., 2012). 

2.6. Análise da Revisão Bibliográfica  

Através da revisão bibliográfica foi possível conhecer o estado da arte dos tópicos relacionados com o 

presente projeto de dissertação, suportando-o assim nas suas várias etapas.  

No decorrer da recolha de literatura, e perante as datas das fontes de informações encontradas, 

constatou-se que o tema em estudo é relativamente recente. Para além disso, todos os artigos 

centravam-se nos mesmos conteúdos, não existindo uma grande diferenciação ao nível da sua análise 

dado que, até ao momento, são relativamente poucos os autores a explorar estas temáticas. Verificou-

se também que, em todos os temas estudados, existe um grande foco nas tecnologias que suportam a 

colaboração, por ser este mesmo o tema mais central. 

No decorrer desta fase do projeto, foi possível entender a importância da cultura corporativa e a forma 

como esta se revela e influencia a organização onde se pretende implementar uma tecnologia. Tal 

pressuposto será muito importante, essencialmente, na primeira abordagem do projeto e no decorrer 

do contacto direto com os colaboradores.  

Foi também possível conhecer as vantagens e as limitações das tecnologias colaborativas, assim como 

os fundamentos teóricos que as sustentam, realçando a importância do sistema colaborativo se ajustar 

constantemente às necessidades dos seus utilizadores. Tais pressupostos sustentarão o período de 
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recolha e análise das necessidades da população-alvo do presente projeto, ao nível da comunicação e 

da colaboração. Foi também possível identificar a importância de determinar o impacto real do uso das 

tecnologias Web 2.0.  

Adicionalmente, clarificou-se todo o esforço implícito na implementação de uma tecnologia colaborativa 

e identificaram-se os aspetos críticos a ter em atenção na abordagem ao desenvolvimento de uma 

tecnologia desta natureza. O processo de adoção de uma tecnologia pode ser demorado 

principalmente pelo facto de alguns colaboradores não colaborarem neste processo, dado que nem 

todos os colaboradores se encontram igualmente dispostos a adotar a tecnologia. 

Tendo como base a plataforma IBM Connections, e conhecendo previamente toda a sua estrutura e os 

fundamentos, foi possível avançar imenso em relação à próxima etapa do projeto, em que se 

trabalhará com a plataforma específica do Grupo Bosch que é baseada nesta mesma plataforma.  

Quanto às comunidades empresarias online, foi crucial esclarecer todos os tópicos relacionados com 

esta, dado que o projeto de dissertação recairá essencialmente sobre as mesmas. De todas as 

conclusões retiradas, pode-se realçar o facto de os colaboradores poderem necessitar de ajuda no que 

respeita à escolha de comunidades a participar. 

No que respeita a estratégias para se promover o uso de uma tecnologia Web 2.0, ou especificamente 

de uma comunidade online, no decorrer do estudo não se encontraram informações específicas sobre 

este ponto. Em toda a bibliografia explorada, apenas se referia constantemente a necessidade de 

clarificar as vantagens existentes na adoção destas tecnologias como um aspeto determinante para 

promover a utilização, não explorando mais do que isso. 

Por fim, é importante referir que ao longo da revisão da literatura surgiu alguma dificuldade na 

tradução de termos específicos de inglês para português, decidindo-se em alguns casos manter o 

conteúdo original. 
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3. APRESENTAÇÃO DO GRUPO BOSCH  

Este capítulo descreve o âmbito empresarial onde se desenvolveu o projeto. Inicialmente apresenta-se 

o Grupo Bosch, descriminando as suas seções de negócio e respetivas divisões. Por fim, será descrito 

o ambiente que envolve o projeto: o departamento DBE (Development Business Excellence) da divisão 

Car Multimedia, do setor da Tecnologia Automóvel, do Grupo Bosch. 

3.1. Grupo Bosch 

O Grupo Bosch foi fundado em 1886 na Alemanha, na cidade de Estugarda quando o seu fundador 

Robert Bosch, com apenas 25 anos, criou a sua primeira oficina mecânica de precisão e engenharia 

elétrica. Desde então o seu nome ficou ligado ao sector automóvel. Atualmente, a Bosch encontra-se 

sediada em Schillerhöhe, na periferia de Estugarda. 

A constituição do Grupo Bosch encontra-se ilustrada na Figura 7 e tem como propósito assegurar a 

autonomia do Grupo Bosch. 

 

Figura 7: Organização do Grupo Bosch (Bosch, 2014c). 

O Grupo Bosch encontra-se organizado em quatro unidades distintas: a Robert Bosch Stiftung GmbH 

(corresponde à Fundação Robert Bosch), a Robert Bosch Industrietreuhand KG (representa uma 

investidora industrial), a empresa Robert Bosch GmbH (vulgarmente designada apenas como Bosch) e 

a família Bosch (constituída pelos familiares do fundador do Grupo, Robert Bosch). 

A Bosch é líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços, sendo reconhecido mundialmente 

como uma das companhias tecnológicas mais inovadoras do mundo. Nos últimos 10 anos, investiram 

na investigação e desenvolvimento mais de 35 mil milhões de euros, possuindo uma média de 19 

patentes registadas por cada dia de trabalho (Bosch, 2014c). Todas as inovações têm por base tornar 

a vida mais segura, confortável e amiga do ambiente – Tecnologia para a vida, Invented for live (Figura 

8). 

Grupo Bosch

Fundação Robert 
Bosch

Robert Bosch 
Industrietreuhand 

KG

Robert Bosch 
GmbH

Família Bosch
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Figura 8: Logótipo e slogan do Grupo Bosch (Bosch, 2012b). 

A presença do Grupo Bosch é mundial: investigação e desenvolvimento, produção e uma rede de 

serviços atravessam 122 localizações em 28 países (Figura 9).  

 

Figura 9: Presença do Grupo Bosch a nível mundial (Bosch, 2014c). 

O Grupo Bosch é internacional e diversificado. Por isso, uma orientação comum a todos os 

colaboradores torna-se essencial. Assim, o Grupo Bosch possui uma casa de orientação (House of 

Orientation - Figura 10) que inclui a sua visão, missão, valores, competências empresariais e o “Bosch 

Business System”. A casa de orientação tem como objetivo conduzir, fortalecer e motivar; transmitir 

segurança, força e consciencializar potencialidades, assim como as ferramentas com as quais podem 

inovar e melhorar continuamente (Bosch, 2011). 

 

Figura 10: “House of Orientation” do Grupo Bosch (Bosch, 2011). 
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A casa de orientação reflete a imagem da Bosch, suporta a dedução de estratégias individuais para a 

organização e cria a uma estrutura comum a todas as atividades. Permite ainda criar uma identidade 

corporativa para todos os colaboradores, independentemente da sua origem geográfica, cultural ou 

social e do seu ambiente de trabalho. A casa de orientação ajuda todos a entenderem melhor as 

alterações na empresa, a fazerem parte da sua formação e a garantirem a competitividade da empresa 

a longo prazo. 

Os elementos da casa de orientação são (Bosch, 2005): 

 Visão: é a futura imagem da empresa colocada em destaque. Ela mostra a direção para um 

desenvolvimento forte e contínuo do Grupo Bosch. A visão da Bosch é: “Criando valor – 

partilhando valores; representa o nosso objetivo corporativo. Procuramos criar valor com 

produtos inovadores e benéficos. Isso assegurará um sucesso sustentado para que possamos 

manter a nossa liberdade empresarial e a nossa independência financeira – a qual, por sua 

vez, permitirá com que possamos agir de acordo com as nossas convicções e assumindo a 

nossa responsabilidade social e ambiental.”. 

 Missão: BeQIK (a qualidade (Q de Qualität) é o maior tesouro da Bosch, a inovação (I de 

Innovation) garante os negócios de amanhã, e a orientação ao cliente (K de 

Kundenorientierung) empolga clientes e colaboradores), BeBetter (buscam a melhoria 

contínua e ser melhores que a concorrência), BeBosch (oferecem produtos de ponta no 

mundo todo e mantém a palavra). Os resultados garantem o crescimento. 

 Valores: criam a base comum para uma cooperação internacional bem-sucedida. Esta cultura 

vivenciada na Bosch qualifica a empresa para constantes mudanças e inovações que visam 

adaptá-la ao mercado internacional. Os valores do Grupo Bosch são: orientação para o futuro e 

os resultados, responsabilidade, iniciativa e determinação, abertura e confiança, seriedade e 

honestidade, diversidade cultural, confiabilidade, credibilidade e legalidade. 

 Competências empresariais: O Grupo Bosch dispõe de competências empresariais que 

ultrapassam claramente as fronteiras de uma unidade, fortalecendo a sua capacidade 

competitiva. As competências empresariais do Grupo Bosch são: visão estratégica de longo 

prazo, força inovadora, processos eficientes, qualidade e credibilidade, presença internacional 

e desenvolvimento de colaboradores. 

 “Bosch Business System” (BBS): Este contribui com a implementação do BeBetter, do 

BeQIK e constitui uma parte importante da Casa da Orientação. Este fomenta a melhoria 
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contínua de todos os processos internos na empresa e estimula a sua implementação na 

prática. 

3.2. Sectores de Negócio do Grupo Bosch 

O Grupo Bosch divide-se em quatro sectores de negócio (Figura 11), com mais de 360 empresas 

subsidiárias e subsidiárias regionais em cerca de 50 países. Incluindo as suas unidades de venda e 

parceiros de serviço, a Bosch está representada em mais de 150 países (Bosch, 2014c). 

 

Figura 11: Setores de negócio do Grupo Bosch (Bosch, 2014c). 

Em 2013, o Grupo Bosch agregou 46,4 mil milhões de euros em vendas com os seus 281.000 

colaboradores. Cerca de 66% da participação das vendas pertence ao setor da Tecnologia Automóvel 

(Bosch, 2014c).  

3.3. Divisões do Grupo Bosch 

O grupo Bosch divide-se em várias divisões, consoante o respetivo setor de negócio (Tabela 2).   

Tecnologia Automóvel

•Maior fornecedor mundial de tecnologia automóvel de ponta.

Tecnologia Industrial

•Líder em tecnologia de acionamento e controlo, embalagem e tecnologia de processo.

Energia e Tecnologia de Construção

•Principal fabricante de termo-tecnologia e tecnologia de segurança na construção.

•Maior fornecedor mundial de bombas de calor.

Bens de Consumo

•Maior fabricante de ferramentas elétricas do mundo.

•Líder no campo dos aparelhos domésticos.
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Tabela 2: Divisões do Grupo Bosch (Bosch, 2014c). 

Grupo Bosch 

Tecnologia Automóvel Tecnologia Industrial 
Bens de Consumo e Energia e Tecnologia 

de Construção 

 Sistemas de Gasolina 
 Sistemas Diesel 
 Sistemas de Travões de Chassis 
 Atuadores Elétricos 
 Motores de Arranque e alternadores 
 Car Multimedia 
 Eletrónica Automóvel 
 Acessórios e Serviços 
 After Market 

 Bosch Rexroth 
 Tecnologia de 

Embalagem 
 Energia Solar 

 

 Ferramentas Elétricas 
 Termotecnologia 
 Sistemas de Segurança 

 

3.3.1. Divisão Car Multimedia 

A Robert Bosch Car Multimedia GmbH é uma das divisões da secção de negócio da tecnologia 

automóvel do Grupo Bosch que se foca em conceber soluções inteligentes para tornar mais flexível e 

eficiente, no interior do veículo, a integração de funções de entretenimento, navegação, telemática e 

assistência à condução. As principais áreas de competência desta divisão são (Bosch, 2014b): a alta 

integração de sistemas de radio, entretenimento, navegação e telemática; a integração de sistemas de 

rede e sistemas multimédia; dispositivos e sistemas para veículos comerciais; painéis de instrumentos 

premium, displays centrais e head-up; tecnologia tuner inovadora; fornecimento de componentes 

funcionais do setor Car Multimedia; e, a reparação de componentes eletrónicos de automóveis. 

O objetivo da divisão Car Multimedia é otimizar o futuro do mundo da mobilidade tendo o "Driving 

Convenience" como meta. A sua estrutura organizacional encontra-se no Anexo I – Organização da Car 

Multimedia (Bosch, 2014a). 

3.3.2. Departamento DBE  

O presente projeto de dissertação realiza-se no departamento central DBE (Development Business 

Excellence) da divisão Car Multimedia. O departamento DBE tem como propósito dar suporte e garantir 

o sucesso de todos os colaboradores, executivos, equipas e organizações da divisão Car Multimedia 

nas suas etapas para a excelência empresarial (Bosch, 2013a), nomeadamente: nos seus esforços 

para serem os melhores na sua área; em manterem as primeiras posições já alcançadas; em 

expandirem as suas lideranças; e, no seu caminho para as próximas dimensões. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

A força inovadora da Bosch está presente em todas as suas atividades. A sua expansão por todo o 

mundo é evidente e perante isso, é inevitável que equipas de trabalho se encontrem dispersas 

geograficamente. Todo o Grupo Bosch trabalha em sintonia. Assim, uma comunicação em tempo real 

e constante colaboração são fulcrais no dia-a-dia de trabalho de tantos colaboradores. Neste capítulo 

será apresentado o contexto teórico que fundamenta a plataforma colaborativa Bosch Connect no 

Grupo Bosch.  

4.1. Enterprise 2.0 no Grupo Bosch 

Para ativar a rede social global em todos os intervenientes, colaboradores e stakeholders da 

organização, o projeto Enterprise 2.0 arranca no Grupo Bosch em janeiro de 2012. Da equipa do 

projeto fazem parte as áreas de Comunicação Corporativa, Gestão da Marca e Sustentabilidade, do 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos e do Desenvolvimento Organizacional, bem como os 

Sistemas do Setor Corporativo e Serviços de Informação. Com o objetivo de criar um framework que 

permita a transformação para o Enterprise 2.0, são desenvolvidas medidas em quatro áreas de 

impacto, cada uma liderada por um gerente de subprojecto: Liderança/Alteração e Estabilização, 

Organização, Diretrizes e Tecnologia. Toda a organização deste projeto é apresentada na Figura 12. 

 

Figura 12: Organização do projeto Enterprise 2.0 (Bosch, 2012a). 
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Toda a Bosch encontra-se assim envolvida no projeto Enterprise 2.0, com o objetivo central de tornar a 

organização altamente “ligada” (connected). Neste contexto, o Enterprise 2.0 descreve os 

desenvolvimentos na cultura corporativa e as alterações no estilo de liderança. Para além disso, 

descreve também o uso de tecnologias de redes digitais - Social Business Software. 

 

Figura 13: Hype Cycle do projeto Enterprise 2.0 (Bosch, 2012a). 

O objetivo do Enterprise 2.0 é realizar o Social Business (Figura 13), o que significa gerar valor 

adicionado através de redes sociais. Usando redes socias, a Bosch cria na sua organização 

flexibilidade, abertura e transparência, com todos os seus colaboradores, parceiros e clientes (Bosch, 

2013c). 

Perante a característica “virtual” que advém deste projeto, a organização considera importante realçar 

que as hierarquias não serão abolidas. Para além disso, refere que toda a comunicação realizada 

através das redes sociais não irá substituir os portais de comunicação já existentes localizados na 

intranet da empresa, nem será abandonado o e-mail para comunicações de nível privado. A Bosch irá 

garantir ainda que não serão fornecidas informações internas aos seus stakeholders externos. 

Para este projeto, o Grupo Bosch selecionou seis principais áreas de aplicação: três externas e três 

internas, de acordo com a Figura 14. 
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Figura 14: Seis principais áreas de aplicação escolhidas pela Bosch (Fonte: CM Use Case Tour, Bosch 2014). 

Ao nível externo, o Grupo Bosch aproxima-se dos seus stakeholders através das várias redes sociais, 

nomeadamente, o Google+, Linkdin, Facebook, Twiteer, Amazon e YouTube. Relativamente às três 

áreas internas, a Bosch decidiu utilizar uma ferramenta de trabalho colaborativo. Assim, a Bosch 

Connect é a plataforma interna do projeto Enterprise 2.0 (Figura 15). 

 

Figura 15: Ilustração do objetivo do Enterprise 2.0 (Bosch, 2013b).  
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4.2. Bosch Connect 

Baseada e adaptada da IBM Connections para o Grupo Bosch, a Bosch Connect é a plataforma 

colaborativa escolhida pela Bosch, tendo como slogan para a sua promoção “Cooperate. 

Communicate. Create.”, isto é, cooperar, comunicar e criar (Figura 16). Ao nível da cooperação, a 

Bosch Connect permite localizar peritos/especialistas, estabelecer equipas e construir uma network. 

Esta plataforma possibilita também a comunicação entre colaboradores permitindo ao utilizador 

manter-se atualizado em inúmeros conteúdos e a procurar assistência ou feedback. A terceira parte do 

slogan aborda a criação na medida em que a plataforma Bosch Connect possibilita a partilha de 

conhecimento e desenvolvimento de novas ideias, a resolução de casos críticos e a colaboração com 

documentos e soluções. 

 

Figura 16: Logótipo/slogan do projeto Bosch Connect. (Bosch, 2012a) 

Tal como o slogan indica, as principais vantagens desta ferramenta focam-se em permitir que os 

colaboradores do Grupo Bosch comuniquem, cooperem e criem. É ainda possível destacar outros 

benefícios, como por exemplo, aumentar e facilitar a comunicação; melhorar a colaboração e a criação 

de ideias na organização; desenvolver ações/reações rápidas e apropriadas; garantir o potencial 

inovador; e, aumentar a atratividade do Grupo Bosch como empregador.  
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4.2.1. Perfil, Diretório e Rede 

O ponto inicial de utilização da plataforma Bosch Connect é o perfil de cada colaborador (Figura 17).  

 

Figura 17: Opções disponíveis no perfil de cada utilizador da Bosch Connect. 

Cada utilizador da Bosch Connect possui o seu próprio perfil, como um cartão de negócios que 

apresenta o seu departamento, a sua localização e os detalhes do seu contacto. Se o utilizador 

pretender, pode ainda pormenorizar as suas atuais responsabilidades na empresa, as suas áreas de 

especialidade, definir uma foto de perfil e adicionar um ficheiro áudio com a pronúncia do seu nome. 

Através do diretório (directory), o utilizador pode localizar os seus colegas, que se encontram por todo o 

mundo, e estabelecer contacto, definindo assim a sua rede (network). Dos contactos podem fazer 

parte, por exemplo, colegas de projeto, membros de outras equipas, ou peritos/especialistas de um 

tópico específico. Constituindo a sua rede, o utilizador pode partilhar todas as suas atualizações, 

incluindo as do seu estado (status). 

4.2.2. Funcionalidades 

Existem várias funcionalidades na Bosch Connect que permitem aos utilizadores interagir entre si e 

com todas as aplicações disponíveis na plataforma. Das funcionalidades fazem parte: “gosto” (like), 

partilhar (share), comentar (comment), notificar (notify), seguir (follow), a utilização de menções 

(@mentions) e etiquetas (#tags).  

O utilizador pode, em vários conteúdos, colocar um “gosto”, demonstrando que o recomenda, ou 

partilhá-lo (share) com os membros da sua rede ou de uma comunidade. É possível ainda comentar 

(comment), expressando-se assim de forma escrita. Os comentários são diretamente relacionados com 

uma única entrada. Através deles, é possível manter todas as pessoas que nele interagem atualizadas, 

reduzindo assim várias trocas de e-mails.  

É possível também ao utilizador da Bosch Connect, seguir blogues, comunidades, eventos ou o perfil 

de um outro utilizador, com o objetivo de se manter constantemente a par das suas atualizações. O 

utilizador é quem define os recursos que quer seguir, sendo assim automaticamente informado sobre 
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as suas recentes atualizações. Seguir (follow) uma pessoa é diferente de a convidar para a sua rede 

(network) na medida em que, convidar para a rede significa que já existiu algum contacto entre as duas 

pessoas e que a sua interação vai para além da Bosch Connect – comunicação ativa. Por outro lado, 

follow significa que a pessoa aparenta ser importante para o utilizador e que este se quer manter 

atualizado das suas publicações, mesmo não estabelecendo nenhuma relação com este pessoalmente 

– comunicação passiva. Para seguir uma pessoa, não é necessário aprovação desta, existindo apenas 

uma notificação. 

Na Bosch Connect é também possível mencionar uma pessoa numa qualquer publicação. Para tal, 

basta colocar o caracter “@” e o último nome da pessoa. Imediatamente, aparecerá uma lista para se 

selecionar o utilizador pretendido. Posto isto, a pessoa selecionada receberá uma notificação de como 

foi mencionada, garantido deste modo que esta será informada dessa publicação. 

Para garantir que um outro utilizador possa encontrar uma publicação é necessário etiquetá-la. Uma 

etiqueta consiste numa palavra-chave associada ao conteúdo de comunidades para efetuar a respetiva 

categorização e facilitar a respetiva localização. As etiquetas populares são apresentadas com um tipo 

de letra maior e mais escuro na nuvem de etiquetas. No geral, as etiquetas devem ser sucintas, 

escritas em minúsculas e singulares. Para utilizar uma etiqueta numa publicação basta simplesmente 

colocar o caracter “#” antes da palavra que se quer etiquetar.  

Existem três tipos de tags: etiquetas para conteúdos, para identificar informações de acordo com um 

conjunto de etiquetas que descrevem o melhor conteúdo; etiquetas para tipos de ficheiros, utilizadas 

principalmente nos ficheiros e marcadores para identificar conteúdo de acordo com o seu tipo de 

ficheiro (por exemplo, áudio, vídeo, formatos de imagem (PNG, JPEG ou GIF) ou formatos de ficheiros 

(ppt, pdf, xls, doc, pdf ou zip)); e, etiquetas para categorizar conteúdos, utilizadas geralmente em 

blogues ou wikis para identificar conteúdo baseado na sua categoria. 

A introdução de etiquetas é crucial na utilização da Bosch Connect pois, através destas, é mais fácil 

encontrar qualquer conteúdo. Sem a identificação/etiquetagem, todo o processo de pesquisa realizado 

na Bosch Connect torna-se impraticável.  

Todas as funcionalidades descritas neste subcapítulo vão ao encontro da lista de componentes da 

Enterprise 2.0, definida por Bin Husin e Swatman (2010) (presentes na secção 2.3.). 

4.2.3. Comunidades 

A essência da Bosch Connect centra-se na criação de comunidades, que pretendem agregar grupos de 

pessoas de acordo com um interesse ou objetivo comum. Nas comunidades é possível partilhar 
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informação e interagir com os outros membros da comunidade virtualmente. Uma comunidade 

possibilita a criação de subcomunidades, para que a organização dos seus conteúdos seja a melhor 

possível. 

A Bosch Connect permite que uma comunidade tenha um dos seguintes três tipos de acessos: 

1. Acesso público (open): qualquer pessoa pode participar; 

2. Acesso moderado (moderated): a pessoa deve requerer acesso para poder participar; 

3. Acesso restrito (restricted): apenas pessoas convidadas podem participar. 

A escolha do tipo de acesso é realizada pelo proprietário (owner) da comunidade. Contudo, a equipa de 

suporte da plataforma aconselha a seguir o esquema apresentado na Figura 18, que defende a escolha 

do tipo de acesso consoante o foco e objetivo da comunidade. 

 

Figura 18: Tipos mais comuns de comunidades (Hinchcliffe, 2014). 

As comunidades restritas não podem ser encontradas por um outro colaborador que não pertença a 

essa mesma comunidade. Este tipo de comunidade é apenas permitida pelos gestores da Bosch 

Connect caso os seus membros necessitem partilhar dados confidenciais. Para estes casos, os 

gestores da Bosch Connect recomendam primeiramente a abertura de uma comunidade de acesso 

moderado, criando a partir desta uma subcomunidade restrita, de acordo com o conteúdo de especial 

acesso.  
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4.2.4. Aplicações da Bosch Connect/Elementos de uma Comunidade 

A Bosch Connect disponibiliza um conjunto de aplicações (Figura 19) que podem ser utilizadas a um 

nível pessoal, por cada utilizador, ou inseridas numa comunidade. Contudo, nem todos os elementos 

que podem ser usados numa comunidade se encontram disponíveis a um utilizador para as usufruir de 

forma pessoal. 

 

Figura 19: Aplicações disponíveis na Bosch Connect para uso pessoal. 

Quando o proprietário de uma comunidade a define, tem à sua disposição um conjunto diversificado de 

aplicações para transmitir aos membros da comunidade os conteúdos da forma mais adequada (Figura 

28).  

Numa comunidade existem dois sítios específicos onde é possível, de forma simples e clara, manter-se 

a par das últimas atualizações. 

i) Atualizações Recentes (Recent Updates): Numa comunidade, a página das atualizações 

recentes exibe as últimas notícias, histórias e atualizações da comunidade. As atualizações são 

exibidas no formato de lista em que o utilizador pode facilmente filtrar, identificando assim as 

atualizações do seu interesse. 

ii) Atualizações de estado (Status Updates): As atualizações de estado de uma comunidade 

mantêm os seus membros atualizados através de pequenas mensagens publicadas 

diretamente na comunidade. 

Aquando da abertura de uma comunidade, o seu proprietário deve selecionar os elementos que melhor 

se adaptem às necessidades da comunidade. Nos próximos tópicos apresenta-se uma breve descrição 

de cada elemento.  



Definição de um Modelo de Trabalho Colaborativo para a Área da Logística 

 

 

 

41 

Atividades (Activities) 

As Atividades podem ser utilizadas individualmente como uma aplicação 

ou inseridas como um elemento de uma comunidade. Assim, pode-se 

criar Atividades através de uma comunidade em que apenas os seus 

membros terão acesso. Por outro lado, utilizando as aplicações 

disponíveis em cada perfil, pode-se criar uma atividade convocando 

todos as pessoas necessárias.  

Acedendo à aplicação através do perfil, todas as Atividades do utilizador 

aparecem organizadas de acordo com a Figura 20. 

Através das Atividades é possível criar um “pacote de trabalho” onde se 

atribuem diversas tarefas a recursos com a respetiva data limite, se 

pretendido. Este elemento é usado para organizar conteúdos e priorizar 

tarefas com um objetivo concreto. Trata-se de uma ferramenta de 

colaboração baseada na internet para recolher, organizar, compartilhar e 

reunir o trabalho relacionado com um projeto. Assim, os membros 

interagem num local online em que podem criar, recolher e partilhar um 

conjunto de ideias e recursos para apoiar um projeto. 

 

Figura 20: Organização das 
Atividades na Bosch Connect. 

As Atividades podem ser usadas para rastrear abertamente a lista de tarefas (“to do itens”) com os 

membros da comunidade. A vantagem é que toda a gente pode ver as Atividades e obter o estado, ou 

seja, saber se determinada tarefa já foi realizada. É possível criar novas tarefas e atribuí-las a outros 

membros da comunidade. 

 

Blogues (Blogs) 

Blogues são jornais em modo online, como um tipo de diário virtual em que o seu autor publica 

diversos artigos conforme a sua perceção. Um Blogue é um meio de fornecer informação a um grande 

grupo de stakeholders e pessoas interessadas nessa informação. Há duas variantes possíveis: o Blogue 

numa comunidade, em que existe apenas um Blogue (com várias publicações) para partilhar tópicos 

relativos aos objetivos da comunidade; e o Blogue pessoal, para partilhar perceções do autor. 

As principais características de um Blogue são: informação subjetiva (ligação clara com o autor) com 

uma data de publicação (podendo assim a informação ficar desatualizada) e etiquetas (para classificar 

o conteúdo da publicação).  
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Blogues de Ideias (Ideation Blogs) 

Tal como o nome indica, trata-se de Blogues que recolhem ideias relativas a um assunto específico 

onde apenas os membros da comunidade votam sobre um determinado assunto. Esta aplicação 

permite ainda contabilizar o número de visitas em cada tópico, relevando assim o seu impacto na 

comunidade. 

Os Blogues de Ideias são usados para efetuar pequenas votações. Apenas é necessário adicionar uma 

ideia e fornecer duas ou mais possibilidades de resposta/soluções. A votação é privada, ninguém 

consegue saber quem votou e em que opção. Esta aplicação permite também aos utilizadores efetuar 

comentários sobre cada ideia. 

 

Marcadores (Bookmarks) 

Os Marcadores são hiperligações que ajudam os utilizadores da Bosch 

Connect a recolher e organizar recursos externos e a partilhá-los com 

outros utilizadores. Um utilizador da Bosch Connect pode partilhar os 

seus próprios Marcadores, através do seu perfil, ou fazê-lo numa 

comunidade. 

Numa comunidade, os seus membros podem partilhar entre si 

informações encontradas fora desta, seja na internet, intranet ou até 

mesmo noutro local da Bosch Connect.  

A Figura 21 apresenta a organização dos Marcadores em cada perfil do 

utilizador, acedida pelo painel das aplicações. 

 

 

Figura 21: Organização dos 
Marcadores. 

Fóruns (Forums) 

Os Fóruns são a plataforma ideal para iniciar debates sobre um assunto 

específico ou discutir possibilidades de soluções sobre um problema 

comum. Podem ser usados como quadros de avisos, começo de 

discussões ou ponto de encontro de formadores de opinião. Nesta 

aplicação qualquer utilizador pode deixar as suas questões e encontrar as 

suas respostas. 

A vantagem da utilização de Fóruns é que se evita a troca de emails “ping-

pong”, poupando tempo a quem pergunta e a quem responde. 

 

Figura 22: Organização dos 
Fóruns. 
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Nos Fóruns, toda a comunicação é transparente, elucidando todas as perguntas/respostas repetidas 

ou não respondidas. Há duas formas distintas de resposta nos Fóruns: responder a uma publicação, 

continuando assim a discussão do assunto, ou respondendo a um tópico, trazendo novas ideias 

relacionadas com o mesmo. Através das aplicações do perfil do utilizador verifica-se a organização 

presente na Figura 22. 

 

Ficheiros (Files) 

Os Ficheiros permitem a colaboração entre os utilizadores da Bosch 

Connect, podendo o conteúdo ser partilhado, produzido e editado através 

da rede (network) ou de uma comunidade. 

Os Ficheiros podem ser inseridos na Bosch Connect e partilhados com 

toda a comunidade. Para trabalhar no mesmo ficheiro é necessário abrir 

o ficheiro que se pretende, se necessário, fazer download do mesmo e 

salvá-lo numa localização do computador; trabalhar no ficheiro e fazer 

upload da nova versão para a Bosch Connect. Automaticamente é 

visualizada na aplicação dos Ficheiros que foi inserida uma nova versão 

do documento. A aplicação dos Ficheiros possui um “versioning” em que 

se pode visualizar facilmente quem fez alterações e quando. É também 

possível restaurar qualquer uma das versões e comparar as suas 

diferenças. Na Figura 23 verifica-se o modo como os Ficheiros se 

encontram organizados sobre o ponto de vista de um utilizador, 

acedendo através das suas aplicações. 

 

Galeria Multimédia (Media Gallery) 

Aplicação disponível numa comunidade para partilhar imagens ou 

vídeos. Os seus membros podem comentar, partilhar, fazer download do 

conteúdo e recomendar. 

 

 

Figura 23: Organização dos 
Ficheiros. 

Eventos (events) 

A aplicação Eventos permite: partilhar informação sobre eventos e datas importantes, criar eventos 

para comunidades e partilhá-los com os seus membros e importar eventos da Bosch Connect para o 
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Calendário Microsoft Office Outlook. Esta aplicação apenas se encontra disponível como elemento de 

uma comunidade.  

Comunidades Relacionadas (Related Communities) 

Numa comunidade existe ainda a possibilidade de criar o espaço 

“Comunidades Relacionadas” onde se inserem hiperligações que 

direcionam para outras comunidades que abordem os mesmos tópicos 

que a comunidade em causa. Apenas o proprietário da comunidade 

possui acesso para editar esta aplicação 

 

Wikis 

Os Wikis (Figura 24) são um repositório de informação. Das suas 

principais características fazem parte a informação objetiva (o mais 

importante é o conteúdo, não o autor), informação atualizada e a edição 

por parte dos membros da comunidade (para manter o conteúdo 

sempre atualizado). O Wiki é como um quadro branco que um utilizador 

pode formatar como desejar, criar uma tabela, escrever e estruturar 

texto, imagens, hiperligações e outros elementos multimédia. Contém 

páginas organizadas por assuntos específicos que podem ser lidos, 

editados e comentados por outros utilizadores. 

 
 

 
 

 Figura 24: Organização dos Wikis. 

4.3. Contextualização do Projeto 

Em agosto de 2012, a Bosch Connect arranca oficialmente no Grupo Bosch com um projeto-piloto na 

divisão Diesel Systems que consegue demostrar uma redução de 4 semanas para 6 dias relativamente 

ao tempo de coordenação na sua produção. Um inquérito, realizado em fevereiro de 2013, relevou que 

pelo menos 36% dos utilizadores contribuíram com algum tópico na Bosch Connect e que cerca de 

77% utilizam a ferramenta para até 20% do seu trabalho diário (Bosch, 2013b). Através do portal 

interno da intranet (inside.Portal), em setembro de 2013 a Bosch Connect tornou-se disponível a todos 

os colaboradores via connect.bosch.com. A 2 de janeiro de 2014, cerca de 80% dos colaboradores de 

todo o Grupo Bosch encontravam-se inscritos na Bosch Connect. Contudo, apenas 33% dos que 

usufruíam eram utilizadores ativos, ou seja, iniciaram sessão (login) no último mês (Bosch, 2013b).  
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Perante os dados apresentados, surge a necessidade de desenvolver um projeto que tem como 

objetivo promover a comunicação e a colaboração entre os colaboradores logísticos da divisão Car 

Multimedia, através da construção de uma comunidade na Bosch Connect. 
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5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE UMA COMUNIDADE ONLINE EMPRESARIAL 

O presente projeto surge com o intuito de utilizar a Bosch Connect como plataforma comunicativa de 

todo o departamento logístico da divisão Car Multimedia. Assim, o objetivo é criar uma comunidade 

online que satisfaça todas as necessidades comunicativas e colaborativas deste departamento como 

um todo. Para além disso, é também essencial motivar os mesmos colaboradores para a utilização 

desta plataforma e comunidade. 

Para suportar e auxiliar todo o processo de criação da comunidade, foi selecionada a metodologia 

Design for Six Sigma (DFSS). Esta metodologia surge da necessidade de adaptar o Seis Sigma à 

conceção de projetos, tendo assim como meta projetar produtos, serviços e processos à luz do Seis 

Sigma (Chowdhury, 2002). Um dos seus principais objetivos é o de minimizar a ocorrência de 

imprevistos que são tradicionalmente associados à introdução de novos produtos, serviços e processos 

(Hahn et al., 2000). 

Enquanto o Seis Sigma se concentra em melhorar os projetos já existentes, o DFSS foca os seus 

esforços na criação de novos e melhores projetos (Chowdhury, 2002). O DFSS requer a aplicação de 

recursos com o intuito de descobrir o que os clientes realmente querem, para que em seguida se 

dedique todo o projeto às necessidades e desejos desses clientes. Isto aplica-se quer o cliente seja 

externo à empresa ou interno, como por exemplo um departamento (Chowdhury, 2002). 

O que define o DFSS é a maior ênfase na produção, na confiabilidade e na facilidade de manutenção, 

em substituição do desempenho ideal (Mast et al., 2011). Mast et al. (2011) destacam assim um 

conjunto de princípios relativos ao DFSS: 

 Projetos robustos: projetar produtos e processos para que sua funcionalidade seja ideal em 

qualquer circunstância; 

 Redução da complexidade dos produtos e processos, reduzindo assim a probabilidade de 

falha; 

 Detalhar todas as possíveis falhas, problemas e respetivos mecanismos preventivos, tão cedo 

quanto a fase de projeto; 

 Missão: adicionar valor aos stakeholders, em vez de promover a tecnologia. Projetar bons 

produtos e processos não depende exclusivamente da tecnologia aplicada. Deve ser também 

considerado tudo aquilo que os stakeholders consideram possuir valor. No DFSS este conceito 

é incorporado disciplinando a tradução do processo que começa a partir dos stakeholders. Os 
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seus requisitos funcionais são traduzidos em requisitos técnicos e estes, posteriormente, em 

especificações do produto, definições do processo e, finalmente, no plano de controlo. 

 Avisos iniciais: informações obtidas na fase inicial do projeto, através de testes e feedbacks, 

garantem que os gestores se concentram nos pontos fracos do projeto, em vez de se focarem 

na contínua melhoria de características já consideradas como pontos fortes.  

Existem várias variantes da metodologia DFSS. Para o contexto deste projeto, será utilizada a 

metodologia DMADV (Define, Measure, Analyse, Design e Verify/Validate), apropriada para projetar 

processos de serviços, uma vez que aborda especificamente os processos de remodelação (Yang, 

2005). A DMADV envolve os seguintes passos: definir, medir, analisar, projetar e verificar/validar. Nos 

próximos subcapítulos serão aplicadas cada uma das fases da metodologia ao projeto de construção 

da comunidade logística para a Car Multimedia. 

5.1. Definir  

A primeira fase da metodologia DMADV consiste na identificação do produto, serviço ou processo a ser 

construído (ou reconstruído); incluindo a identificação do âmbito, metas, recursos e construção do 

plano do projeto (Hahn et al., 2000). 

Tal como referido anteriormente, o presente projeto, que será desenvolvido à luz da metodologia 

DMADV, consiste na criação de uma comunidade online empresarial para o departamento logístico da 

divisão Car Multimedia do Grupo Bosch. Este projeto insere-se no Enterprise 2.0 do grupo Bosch que 

incentiva os vários colaboradores a usufruírem da plataforma interna de comunicação e colaboração: a 

Bosch Connect. Assim, o principal recurso a ser utilizado neste projeto é a plataforma Bosch Connect, 

pois é nesta que será desenvolvida a online comunidade empresarial. Na Tabela 3, apresenta-se o 

planeamento do projeto. 
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Tabela 3: Cronograma do desenvolvimento do projeto: Construção de uma Comunidade Empresarial Online. 

  
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Tarefa Semana 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1. Identificação da população-alvo                              

2. Entrevistas às chefias:                              

2.1. Formulação da entrevista                              

2.2. Realização das entrevistas                              

2.3. Análise dos resultados obtidos pelas entrevistas                              

3. Inquérito à população-alvo:                              

3.1. Formulação do inquérito                              

3.2. Distribuição do inquérito piloto                              

3.3. Reformulação do inquérito                              

3.4. Distribuição do inquérito                              

3.5. Análise dos resultados obtidos:                              

3.5.1. Análise da amostra                              

3.5.2. Análise do nível de utilização da Bosch Connect                              

3.5.3. Análise das sugestões                              

4. Definição das características críticas para a comunidade                              

5. Construção da estrutura da comunidade                              

6. Recolha de feedback                              

7. Implementação de ações de melhoria                              

8. Apresentação de propostas de trabalho futuro                              
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Tal como sugere Muller et al. (2012), uma comunidade online deve ser sempre criada tendo em 

consideração as necessidades dos seus utilizadores que, neste contexto, são todos os colaboradores 

logísticos da Car Multimedia que possuem acesso à plataforma Bosch Connect (através da tarefa 1 - 

identificação da população-alvo - será possível obter um maior detalhe relativamente à população-alvo). 

Assim, é necessário dedicar fases específicas do projeto à recolha de toda a informação necessária 

para definir a comunidade. Deste modo, estabelecem-se as seguintes fases:   

 Fase 1 (tarefas 2): Entrevistas às chefias dos departamentos logísticos de cada uma das 

fábricas da divisão Car Multimedia, onde se irão averiguar as expectativas dos mesmos quanto 

a este projeto. Para tal, serão enviados e-mails com um conjunto de perguntas e, por fim, 

proceder-se-á a uma análise subjetiva das respostas, como um todo. 

 Fase 2 (tarefas 3): Inquérito a colaboradores logísticos da mesma divisão sobre o seu nível de 

utilização da Bosch Connect e as suas sugestões para a comunidade a ser criada na mesma 

plataforma. Recorrer-se-á, nesta etapa, a uma ferramenta de formulação e análise de 

inquéritos específica do Grupo Bosch. 

Através destas duas fases será possível definir todas as necessidades por parte da população-alvo. O 

passo seguinte consistirá no tratamento dos dados obtidos (tarefa 4) e a sua tradução para as várias 

aplicações possíveis na comunidade (tarefa 5). Para que a comunidade responda às espectativas dos 

seus utilizadores, posteriormente serão realizadas várias sessões iterativas com os seus utilizadores 

para a recolha das suas contribuições (tarefa 6). Através do feedback recolhido a partir dos membros 

da comunidade, serão realizadas as possíveis propostas de melhoria (tarefa 7). Por último, planeia-se 

apresentar propostas de trabalho futuro (tarefa 8). 

5.2. Medir 

A segunda fase da metodologia DMADV tem como objetivo conduzir as ações necessárias para serem 

recolhidas todas as necessidades/requisitos dos clientes e traduzi-las em características mensuráveis 

(Hahn et al., 2000). Deste modo, será possível identificar todas as características críticas para a 

qualidade (Critical to Quality Characteristics - CTQs) (Johnson et al., 2006). Relembrando o 

planeamento do projeto (Tabela 3), conclui-se que esta fase da metodologia corresponde às tarefas 1, 

2 e 3. Nos próximos subcapítulos serão apresentadas cada uma dessas atividades.   
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5.2.1. Identificação da População-Alvo 

Antes da identificação das necessidades da comunidade é essencial identificar todos os colaboradores 

aos quais este projeto se destina. Da população-alvo deste estudo fazem parte todos os colaboradores 

do departamento logístico da divisão Car Multimedia com acesso à plataforma Bosch Connect, que 

correspondem a todos os colaboradores envolvidos nas áreas indiretas/administrativas. Dado que 

estes colaboradores são apelidados na organização de “colaboradores indiretos”, ao longo do projeto 

será utilizada a mesma terminologia. Posto isto, encontram-se envolvidas neste projeto as seguintes 

fábricas (Figura 25): 

 Bosch Car Multimedia Portugal, S.A., localizada em Braga, Portugal; 

 Hildesheim Plant HiP da Robert Bosch GmbH, localizada em Hildesheim, Alemanha;  

 Bosch Car Multimedia Wuhu Co. Ltd, localizada em Wuhu, China; e, 

 Robert Bosch (Malaysia) Sdn Bhd, localizada em Penang, Malásia.  

 

Figura 25: Ilustração da dispersão geográfica entre as diferentes localizações da Car Multimedia. 

Através da colaboração dos departamentos de recursos humanos de cada localização, foi possível 

recolher o número total de colaboradores das áreas indiretas da logística, em cada uma das fábricas. 

Não foi possível recolher mais pormenores sobre os mesmos devido à confidencialidade dos dados. 

Tabela 4: Informações relativas à população-alvo deste projeto. 

Localização Nº de Colaboradores Valor Percentual 

Braga, Portugal 69 47% 

Hildesheim, Germany 17 12% 

Penang, Malaysia 42 29% 

Wuhu, China 18 12% 

Total de Colaboradores Indiretos na Logística de CM 146 100% 
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Na Tabela 4 é possível verificar o número total de colaboradores indiretos logísticos, de acordo com a 

sua localização geográfica. Conclui-se assim que fazem parte deste projeto 146 colaboradores. 

5.2.2. Entrevistas às Chefias 

Para o sucesso de um projeto é imprescindível a colaboração de todos os envolvidos. Para além disso, 

é essencial o apoio daqueles mais influentes, ou seja, das chefias. Assim, numa primeira abordagem 

ao projeto, realizaram-se entrevistas aos chefes do departamento logístico e da seção de projetos de 

cada uma das fábricas e ao chefe logístico da divisão Car Multimedia, constituindo um total de 9 

entrevistados. O meio escolhido para serem realizadas estas entrevistas foi o e-mail, devido à rapidez, 

eficácia e comodidade do mesmo no contacto com os entrevistados (principalmente com os que se 

encontram em locais distantes). Estas entrevistas têm ainda como objetivo averiguar a recetividade das 

chefias ao projeto. 

A cada entrevistado foram realizadas as seguintes questões de resposta aberta: 

1. Que tópicos gostaria de ver publicados e discutidos na Comunidade CM LOG? 

2. Que tópicos deveriam ser incluídos num grupo restrito? 

3. Quais são as suas expectativas para a comunidade CM LOG? 

As respostas obtidas demostram que existe concordância entre as várias chefias, pois estas foram ao 

encontro umas das outras, complementando-se. 

Relativamente à primeira questão, foi sugerido um conjunto diversificado de tópicos a serem 

publicados e discutidos, dos quais se destacam: 

 Existência de um espaço dedicado às tecnologias de informação utilizadas em cada fábrica, 

incluindo uma breve descrição de cada uma delas e a indicação de uma pessoa específica que 

seja perita nessa mesma tecnologia. Um exemplo de uma tecnologia de informação 

apresentada foi o SAP (sistema informático utilizado nas fábricas em causa para controlo e 

planeamento da produção). 

 Apresentação de projetos locais (em cada fábrica) e globais (da divisão), referindo informações 

desses mesmos projetos que influenciam os colaboradores em geral. 

 Espaço específico para o projeto WILCO relacionado com os custos logísticos, referindo o 

responsável de cada fábrica, partilhando dúvidas, preocupações e soluções encontradas. 
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 Toda a informação relativa aos departamentos logísticos das fábricas da Car Multimedia e da 

divisão especificamente, tais como notícias recentes, resultados estratégicos, indicadores de 

desempenho e todas as decisões que influenciam as fábricas. 

 Parte da comunidade ser destinada à partilha de boas práticas e esclarecimento de dúvidas. 

 Gerar discussões sobre as potencialidades da Bosch Connect, baseando-se especificamente na 

comparação entre a plataforma e o uso tradicional do e-mail como meios de comunicação. 

Para uma possível subcomunidade restrita, algumas chefias referiram a necessidade de criar um 

espaço reservado a reuniões periódicas, ao nível logístico da divisão, entre essas mesmas chefias, as 

reuniões LSC-CM (Logistics Steering Committee – Car Multimedia). Esta subcomunidade seria útil na 

medida em que permitiria: apresentar o calendário das reuniões, as listas de pontos em aberto e 

partilhar todos os documentos relevantes resultantes das mesmas, como por exemplo, protocolos e 

apresentações. Na última questão, onde se questionou acerca das expectativas sobre a comunidade 

logística de CM, os entrevistados referiram essencialmente que esperam que esta seja uma boa 

estrutura de comunicação entre todos. Identifica-se novamente a necessidade de existir um local onde 

se possam partilhar ideias, boas práticas e dar suporte no esclarecimento de dúvidas entre todos os 

colaboradores logísticos das diferentes fábricas. Menciona-se também a grande necessidade de existir 

um constante acompanhamento da comunidade por parte de um moderador específico para que esta 

seja usada de forma eficiente, equilibrando duas componentes: o controlo e a liberdade. Por fim, 

esperam ainda que a comunidade seja simples, intuitiva e agradável – “This community should be 

simple and intuitive”, “I hope a fancing community”. Conclui-se assim, que através das entrevistas foi 

possível reunir um conjunto rico e diversificado de necessidades. 

5.2.3. Inquérito à População-Alvo 

A técnica selecionada para recolha de informação sobre o nível de utilização da Bosch Connect da 

população-alvo, no início do projeto, foi o questionário. A escolha desta técnica recai na comodidade e 

facilidade de contacto com todos os colaboradores e na posterior facilidade de automatização no 

tratamento dos dados. 

Para o envio do questionário, recorreu-se a uma ferramenta de formulação de inquéritos, própria da 

empresa onde decorreu este projeto. Este meio encontra-se acessível a todos os colaboradores e 

permite responder ao questionário de forma interativa, através de uma página na internet - online. 

Perante a diversidade de nacionalidades da população-alvo, e de modo a tornar o inquérito 

compreensível a todos, o idioma utilizado no inquérito foi o Inglês. 
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Nos próximos pontos serão apresentados os vários passos realizados nesta etapa do projeto, desde a 

estrutura do inquérito até à análise de cada uma das partes do questionário. Assim, descrever-se-á a 

fase do inquérito piloto, a distribuição do questionário e a recolha de dados. Para além disso, analisar-

se-á detalhadamente a amostra, o nível de utilização da plataforma Bosch Connect e as sugestões. Por 

último, será realizada uma conclusão a toda a realização do inquérito. 

 

Estrutura do Inquérito 

De forma a envolver os inquiridos, o questionário iniciou-se com uma pequena apresentação e 

descrição do seu propósito, garantindo o anonimato, a confidencialidade no tratamento dos dados e 

agradecendo a participação. Toda a construção do inquérito teve como base a revisão bibliográfica, 

nomeadamente os aspetos críticos que influenciam a participação numa tecnologia, e todo o 

conhecimento adquirido no contexto do negócio. Para além disso, recorreu-se também a um conjunto 

de artigos científicos no âmbito dos questionários sobre a utilização de tecnologias, seguindo 

recomendações de Sonnenwald et al. (2001) e de Rai e Bajwa (1997). 

O questionário elaborado teve a estrutura final (depois de realizadas as alterações necessárias que 

provieram do inquérito piloto) apresentada na Figura 26. 
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Figura 26: Esquema representativo do funcionamento do questionário. 

O questionário divide-se em três partes distintas. A primeira parte direciona-se a questões de carácter 

pessoal, de forma a caracterizar a amostra; a segunda parte concretiza o objetivo de averiguar o nível 

de utilização do inquirido na Bosch Connect; e na terceira parte o inquirido apresenta as suas 

sugestões para a comunidade logística da Car Multimedia.  
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Inquérito Piloto 

Com o objetivo de validar o questionário formulado, foi realizado um inquérito piloto. Para tal, 

selecionou-se um conjunto diversificado de pessoas, direta e indiretamente relacionadas com o projeto, 

de diversas idades, locais de trabalho e diferentes géneros. Pediu-se para que estas preenchem-se o 

inquérito individualmente e o analisassem de forma crítica em todo o seu conteúdo, estrutura e 

linguagem utilizada. Participaram nesta fase do projeto dez pessoas. 

Os participantes reportaram vários aspetos positivos relativamente ao inquérito, nomeadamente, a sua 

clareza, simplicidade e rapidez de resposta. Foram apresentados também vários pontos de melhoria, 

como por exemplo, a utilização de uma escala de frequência mais específica; a oportunidade de 

escolha múltipla na questão “2. Onde teve conhecimento da Bosch Connect?”; e, mais possibilidades 

de resposta na questão “4. Com que propósito utiliza a Bosch Connect?”. O inquérito piloto permitiu 

ainda elucidar alguns termos que, apesar de se encontrarem na língua inglesa, poderiam não ser 

corretamente compreendidos em algumas fábricas da divisão, devido à sua cultura. 

A versão final do questionário encontra-se disponível para consulta no Anexo II – Inquérito à População-

Alvo. 

 

Distribuição do Inquérito e Recolha de dados 

O inquérito foi distribuído a todos os chefes do departamento logístico e a todos os chefes de secção, 

através do e-mail pessoal da empresa. Nessa comunicação foi pedido para que cada um deles 

encaminhasse a informação, solicitando aos seus colaboradores o preenchimento do questionário. O 

prazo de resposta estipulado foi de 15 dias úteis. No decorrer desse período, foi enviado um outro e-

mail, em forma de lembrete, com o objetivo de atingir o número máximo possível de respostas.  

 

Análise de amostra 

A primeira parte do inquérito apresentou um conjunto de questões de modo a caracterizar os 

inquiridos. Através destas, averiguou-se que responderam ao questionário um total de 115 inquiridos, 

dos quais 63 do sexo feminino (54.78%) e 52 do sexo masculino (45.22%) (Tabela 5), com uma média 

de 38 anos de idade.  

Tabela 5: Identificação do género dos inquiridos. 
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Assim, participaram no inquérito aproximadamente 79% da população-alvo.  

Tabela 6: Fábrica a que pertence cada inquirido. 

 

Relativamente à fábrica a que cada inquirido pertence, verifica-se na Tabela 6 que 54.78% pertencem a 

Braga, 29.57% a Penang, 13.91% a Hildesheim e 1.74% a Wuhu. 

Tabela 7: Área à qual pertencem os inquiridos. 

 

Na Tabela 7 apresentam-se as áreas às quais os inquiridos pertencem, destancando-se ligeiramente as 

áreas do planeamento dos pedidos dos clientes (customer order management) e a aquisição de 

matérias-primas (procurement). A área da faturação (invoicing) é aquela a que menos inquiridos 

pertencem. 

Dado que se tratava de uma resposta de escolha múltipla, as percentagens relativas (“Rel.”) 

apresentadas na Tabela 7, são referentes ao total da amostra que respondeu a esta questão, ou seja, a 

115  participantes. Assim, foi possível verificar que, por exemplo, 25.22% dos 115 participantes, ou 

seja, 29 colaboradores desenvolvem o seu trabalho na área da gestão de pedidos de clientes 

(customer order management). 

Tabela 8: Responsabilidade de cada um dos inquiridos. 

 

Do total dos inquiridos, faziam parte 3 chefes de departamento (2.61%), 12 chefes de seção (10.43%) 

e 17 líderes de equipa (14.78%) (Tabela 8).  
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Análise do nível de utilização da Bosch Connect 

As seguintes questões foram colocadas com o objetivo de averiguar o nível de utilização da Bosch 

Connect do público-alvo deste projeto. Através da primeira questão, verificou-se que cerca de 22% dos 

inquiridos (25 pessoas) não conhecem a Bosch Connect. Para estes indivíduos, o questionário 

encaminhar-se-ia para a questão aberta relativa às sugestões. 

As restantes 90 pessoas que conhecem a Bosch Connect continuaram o inquérito com a questão 

relativa a “Onde conheceu a Bosch Connect?” (escolha múltipla). Esta pergunta torna-se bastante 

importante na medida em que revela qual o meio de comunicação mais eficaz na divulgação da 

plataforma. 

Tabela 9: Respostas dos inquiridos à questão "Onde Conheceu a Bosch Connect?". 

 

A BGN (Bosch Global Net) é um website localizado na intranet da empresa que agrega todas as 

informações internas relativas ao Grupo Bosch. Através da Tabela 9, verifica-se uma proximidade entre 

as respostas “From BGN” e “From a colleague”. Assim, observa-se que, até ao momento, estes foram 

os meios de comunicação mais eficazes na divulgação da plataforma Bosch Connect. Relativamente a 

outras respostas dadas, os inquiridos referem que conheceram a Bosch Connect durante o 

envolvimento em projetos, pela comunicação interna e através de um convite realizado para uma 

comunidade já existente. 

Os mesmos 90 inquiridos que conhecem a Bosch Connect responderam a mais uma questão, relativa 

à frequência de utilização da plataforma dado que, tal como referido pelos autores (Bin Husin e 

Swatman, 2010) no capítulo 2.3.3. (Resistência à Utilização do Enterprise 2.0), mesmo perante a 

aparente atratividade desta ferramenta, nem todos se encontram igualmente dispostos a adotá-la. 

Tabela 10: Frequência de utilização da Bosch Connect. 
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Através dos resultados obtidos, apresentados na Tabela 10, verifica-se que 50 das 90 pessoas 

(55.56%) utilizam a Bosch Connect com alguma regularidade, ou seja, diariamente a mensalmente. 

Considera-se assim que todos os inquiridos que frequentam a plataforma a cada dois meses ou mais 

não usufruem deste meio de colaboração. Posto isto, questionaram-se todos aqueles que não utilizam 

a Bosch Connect regulamente sobre os motivos que justificavam tal ação (Tabela 11). 

Tabela 11: Motivos apresentados pelos inquiridos para a utilização irregular da Bosch Connect. 

 

O principal motivo em causa é o desconhecimento das potencialidades da plataforma (68.57%). Isto 

significa que existe uma possível abertura por parte dos inquiridos em explorar e conhecer a Bosch 

Connect. Todos os que responderam que a Bosch Connect não é útil no seu dia-a-dia de trabalho, isto 

é, cerca de treze dos quarenta colaboradores (31.43%), apresentam uma adversidade na aplicação da 

plataforma. As cinco pessoas (14.29%) que responderam não encontrar nenhuma comunidade útil 

para o seu trabalho ilustram que, pelo menos num primeiro impacto, já exploraram a plataforma. 

Relativamente a outras razões levantadas, revela-se novamente um desconhecimento das capacidades 

da plataforma, justificada pela falta de tempo, como por exemplo “lack of time”, “don’t have much 

time to explore new areas” e “at the moment no time available”. Destaca-se por fim uma resposta que 

traduz falta de comunicação e divulgação: “I have just know this platform because I saw the link in BGN 

and get in, nobody spoke about it”. 

Relacionando com a resistência à utilização de uma tecnologia Web 2.0, é possível associar todos estes 

colaboradores que não utilizam a Bosch Connect com o grupo de pessoas pertencentes ao “Empty 

Quarter” (McAfee, 2006a). Analisando os indivíduos que fazem parte deste grupo, não é possível 

caracterizá-los relativamente ao sexo, localização ou função, uma vez que não existe nenhuma 

tendência. Tal como refere McAfee (2006a), estes colaboradores não são suscetíveis de desejarem 

integrar esta tecnologia no seu trabalho. Assim, concluiu-se que devem ser tomadas medidas 

específicas para que estes não declinem esta tecnologia. Devem ser desenvolvidas ações de divulgação 

dos benefícios associados à utilização da Bosch Connect, incluindo todas as suas potencialidades. Só 

deste modo será possível persuadir estes colaboradores a usufruírem desta tecnologia. 
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Para os colaboradores que utilizam regulamente a Bosch Connect, foi ainda realizado um conjunto de 

questões mais específicas sobre as comunidades e cada um dos seus elementos.   

A próxima pergunta teve como objetivo conhecer todos os motivos pelos quais os utilizadores recorrem 

à Bosch Connect. As respostas a esta questão traduzem as necessidades de colaboração dos 

colaboradores. 

Tabela 12: Respostas obtidas à questão "Para que propósito utiliza a Bosch Connect?". 

 

Através da análise da Tabela 12, verifica-se claramente que a principal razão apresentada para a 

utilização da Bosch Connect é a de comunicar informações, selecionada por 57.14% da amostra. 

Destaca-se também a recolha e combinação de informações (44.90%), a necessidade de encontrar 

novas ideias (42.86%), procurar suporte (38.78%) e encontrar peritos/especialistas (28.57%).  

Seguidamente foi realizada a questão 5: “Which applications in Bosch Connect are you familiar with?” 

para cada um dos principais elementos de uma comunidade: blogue, blogue de ideias, wiki, fórum, 

eventos, atividades, ficheiros e marcadores. Assim, o objetivo desta questão foi verificar quais os 

elementos aos quais o público-alvo demonstra uma maior e menor familiaridade. Isto poderá ser 

importante, numa próxima fase deste projeto, na escolha dos elementos a abordar na comunidade 

logística da Car Multimedia.  

Com a análise dos resultados obtidos (disponíveis no Anexo III – Resposta à Questão 5 do Inquérito: 

“5. Which applications in Bosch Connect are you familiar with?”) foi possível verificar que ao nível das 

aplicações aos quais os inquiridos não se sentem totalmente familiarizados, destaca-se o blogue de 

ideias. Tal resposta poderá não estar somente associada à dificuldade na compreensão da tecnologia, 

mas também ao facto desta aplicação não ser recorrente noutros ambientes colaborativos, indo assim 

ao encontro da ideia defendida por Eales-Reynolds et al. (2012) que realçam “o medo do 
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desconhecido” como uma das principais razões pelas quais determinadas tecnologias Web 2.0 são 

mais desenvolvidas do que outras (2.2.3 Limitações das Tecnologias Web 2.0). 

O blogue, wiki, fórum, eventos, atividades e ficheiros encontram-se no nível intermédio de familiaridade 

(slightly familiar). Contudo, a aplicação que possui mais inquiridos familiarizados são os ficheiros. 

Relativamente aos marcadores, verificou-se uma quase igualdade entre os poucos e os não 

familiarizados, 40.82% e 42.86%, respetivamente. 

No mesmo seguimento, questionou-se também com que frequência o inquirido utiliza cada uma das 

aplicações de forma a averiguar com maior especificidade o nível de utilização dos elementos de uma 

comunidade. Através dos resultados obtidos (disponíveis no Anexo IV – Resposta à Questão 6 do 

Inquérito: “6. How frequently do you use the applications?”) verificou-se que não existe uma utilização 

regular dos seguintes elementos: blogue, blogue de ideias, fóruns, atividades e marcadores. Destaca-se 

como a aplicação menos utilizada o blogue de ideias. Este resultado poderá estar relacionado com a 

pouca familiaridade dos inquiridos nesta mesma aplicação. Na análise dos resultados, notam-se 

apenas casos esporádicos de utilização diária de cada uma das aplicações, com exceção do blogue de 

ideias e dos eventos. Os wikis e os fóruns são utilizados praticamente com igual frequência entre 

mensal e a cada dois meses ou menos. Por fim, os ficheiros, que são a aplicação à qual os inquiridos 

estão mais familiarizados, é também aquela que estes utilizam com maior frequência (mensalmente), 

em 40.82% das respostas. 

De todos os inquiridos que utilizam a Bosch Connect frequentemente, cerca de 64% segue alguma 

comunidade, 45% é membro e apenas 2% são proprietários de alguma comunidade. Das comunidades 

às quais os inquiridos seguem, destaca-se a comunidade “Be One CM”. Tal facto pode estar 

relacionado, possivelmente, com o grande investimento que o departamento de comunicação da 

empresa acarreta em divulgar esta comunidade. Outras comunidades que se sobressaem são aquelas 

relacionadas diretamente com projetos específicos. Todas as respostas dadas apresentam-se no Anexo 

V – Resposta à Questão 8 do Inquérito: “8. Are you a member in any community? If yes, please 

specify.”. Os inquiridos proprietários de alguma comunidade, não partilharam o nome da mesma. 

O objetivo desta última parte do questionário, relativo ao papel desempenhado pelos inquiridos nas 

comunidades, teve como objetivo especificar o envolvimento dos mesmos nesta que é considerada a 

essência da Bosch Connect.  
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Análise das sugestões 

No final do inquérito, apresentou-se uma questão de resposta aberta com o objetivo de recolher 

sugestões de tópicos a serem abordados na comunidade logística da Car Multimedia. Obtiveram-se um 

conjunto de cerca de 60 sugestões (disponíveis no Anexo VI – Resposta às Sugestões - Inquérito) que 

vão ao encontro dos resultados obtidos nas entrevistas às chefias (5.2.2 Entrevistas às Chefias). Assim, 

destacam-se as seguintes sugestões: partilha de boas práticas, informações constantemente 

atualizadas, seja de atividades, projetos (globais e locais) como de todas as informações relacionadas 

com a logística da Car Multimedia. Outras sugestões apresentadas passam por um conjunto de 

informações sobre formações e instruções de trabalho. Para além disso, informações sobre cada uma 

das áreas da logística, tais como custos logísticos, clientes, vendas, rede de transportes da divisão e 

para cada uma das fábricas. 

Em suma, os inquiridos esperam que a comunidade logística da CM seja um portal aberto de 

comunicação, de partilha de experiências e conteúdos entre as fábricas e esclarecimento de dúvidas. 

 
Conclusão da realização do inquérito  

Com base na análise das respostas obtidas no inquérito, foi possível verificar que se atingiu o objetivo 

previsto relativamente ao nível de utilização da população-alvo. Concluiu-se que o nível de adesão à 

Bosch Connect é, neste momento, baixo. Muitos utilizadores não usufruem regularmente desta 

plataforma ou simplesmente não a utilizam (aproximadamente 45% dos inquiridos). Para aqueles 

inquiridos que já utilizam regularmente a Bosch Connect, tem-se uma situação que se pode revelar 

vantajosa, uma vez que já possuem uma primeira abordagem à ferramenta. Por outro lado, pode ser 

desvantajosa dado que já possuem uma visão predefinida da plataforma, sendo assim mais difícil 

motivá-los a criar uma nova perspectiva da mesma. De qualquer modo, para todos eles é necessário 

desenvolver ações de divulgação da Bosch Connect, nomeadamente dos seus benefícios e 

potencialidades.  

Através do inquérito foi também possível recolher tópicos que os inquiridos desejam ver explorados na 

comunidade logística da Car Multimedia. Estes, juntamente com os resultados obtidos nas entrevistas, 

serão as características críticas a serem abordadas na criação da comunidade. 

5.3. Analisar 

Na terceira fase da metodologia DMADV, serão analisados todos os dados recolhidos na fase anterior 

(medição). Assim, será realizado um plano de ações a tomar de modo a que sejam cumpridas todas as 
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características referidas como críticas para a qualidade (CTQs) (Hahn et al., 2000). Tal como referido 

anteriormente, a recolha das necessidades para a comunidade logística da Car Multimedia dividiu-se 

em duas fases: entrevistas às chefias e inquérito à população-alvo. De acordo com a fase anterior, 

conclui-se que os resultados obtidos em cada análise estão em sintonia, complementando-se. Para a 

construção da comunidade serão consideradas todas as necessidades identificadas nas etapas 

anteriores e classificadas de acordo com a sua origem (Tabela 13). Por exemplo, é possível identificar 

que a necessidade “partilha de boas práticas” foi identificada quer através das entrevistas, como nos 

inquéritos.  

Tabela 13: Conjunto de necessidades requeridas para a construção da comunidade e respetivo plano de ações. 

Temas a explorar na Comunidade 
Requerido por Aplicação a ser utilizada na 

Bosch Connect Entrevistas Inquérito 

Tecnologias de Informação X  Wiki 

Projetos Centrais e de cada fábrica X  Wiki 

Projeto WILCO X  Subcomunidade 

Reuniões LSC-CM X  Subcomunidade 

Discussões sobre as potencialidades da Bosch Connect X  Fórum 

Partilha de notícias da logística de CM X X Blogue 

Partilha de boas práticas X X Blogue de Ideias 

Informações das áreas logísticas  X Wiki 

Instruções de trabalho  X Wiki 

Para cada necessidade (características críticas para a qualidade, de acordo com a metodologia 

DMADV) requerida nas entrevistas e/ou no inquérito, pela população-alvo, será tomada uma ação, isto 

é, será utilizada uma aplicação específica na Bosch Connect para que esta seja implementada. Na 

última coluna da Tabela 13 é possível verificar o elemento da comunidade a ser utilizado. Na próxima 

fase da metodologia DMADV, a fase de desenho/projeto na plataforma, será descrita, de forma 

detalhada, cada uma destas ações, analisando a respetiva viabilidade de implementação. No que 

respeita à prioridade das ações a implementar, será dada precedência aos temas requeridos 

simultaneamente nas entrevistas e no inquérito. Contudo, dado que se reúnem as condições 

necessárias de execução destas tarefas, definiu-se que o objetivo central passa por tentar implementar 

todos os temas.  
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5.4. Projetar 

Na quarta fase da metodologia, será construída toda a estrutura do projeto, convertendo as 

características críticas para a qualidade (CTQs) em elementos críticos do processo (CTPs). Será 

também necessário avaliar a capacidade do projeto e desenvolver o plano de verificação (teste piloto) 

(Hahn et al., 2000). 

Nesta etapa do projeto serão definidas detalhadamente todas as aplicações a serem usadas na 

comunidade logística da Car Multimedia de modo a satisfazer as necessidades apresentadas na fase 

anterior. Para além disso, serão estabelecidos outros tópicos relevantes, tais como o nome da 

comunidade, a descrição geral e a sua monitorização. De acordo com os tipos de comunidades 

analisados na revisão da literatura, perante o objetivo geral de partilhar e divulgar todas as informações 

relevantes relativas à logística da Car Multimedia, será construída uma Comunidade de Prática (CoP), 

ou seja, uma comunidade em que um grupo de pessoas tem um interesse 

comum e partilha informações (Muller et al., 2012). 

5.4.1. Nome da Comunidade e Acesso 

O nome escolhido para a comunidade logística da Car Multimedia foi “Be One 

Logistics” e o logótipo criado para a mesma apresenta-se na Figura 27. Este 

nome surgiu no decorrer de uma sessão de “chuva de ideias” (brainstorming) 

realizada com os vários colaboradores intervenientes neste projeto e teve como 

ponto de partida a comunidade existente na Bosch Connect da Car Multimedia: “Be One, CM. Be One 

CM”. Deste modo, é possível a todos os colaboradores associar a comunidade logística com a principal 

comunidade de todos os departamentos, dentro da divisão da Car Multimedia. Com o objetivo de 

tornar a comunidade localizável, foram adicionadas as seguintes etiquetas (tags): “be-one-cm”, “be-

one-logistics”, “car-multimedia”, “cm” e “logistics”. A etiqueta “be-one-logistics” foi criada 

especificamente aquando da criação desta comunidade.  

Na criação da comunidade definiu-se o seu nível de acesso como “moderada” de modo a possuir um 

maior controlo sobre todos os conteúdos apresentados. Assim, apenas os membros possuem 

permissão para participar na mesma. 

5.4.2. Aplicações a Explorar  

Na fase inicial de construção da comunidade, foi realizado um teste piloto que teve por base a análise, 

discussão e verificação de cada necessidade, com o objetivo de encontrar a melhor forma de a 

  

Figura 27: Logótipo 
da comunidade "Be 

One Logistics". 
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satisfazer. Tal processo teve, como ponto de partida, cada uma das necessidades em confronto com o 

esquema apresentado na Figura 28.  

 

 

Figura 28: Recomendação dos componentes da Bosch Connect (Bosch, 2013c). 

 

Assim, apresentam-se as ações a tomar para serem cumpridas cada uma das necessidades: 
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i. Tecnologias de Informação: dado que está em causa a criação de uma base de dados de todas 

as tecnologias de informação utilizadas ao nível da Car Multimedia, será utilizada a aplicação 

mais adequada para o efeito, o wiki. Aqui, será possível que cada pessoa esclareça também as 

suas dúvidas, através dos comentários. Para algum esclarecimento adicional, o contacto da 

pessoa responsável pela tecnologia estará disponível. 

ii. Projetos Centrais e de cada fábrica: seguindo o mesmo raciocínio que as tecnologias de 

informação, será também criado um wiki relativo aos projetos centrais e de cada fábrica. Aqui 

será possível disponibilizar toda a documentação que poderá ser atualizada consoante o 

andamento do projeto. Caso algum projeto já possua uma comunidade dedicada ao mesmo, 

será realizada uma hiperligação para esta. Para os projetos que não possuam uma 

comunidade na Bosch Connect, será apresentada uma descrição geral, realizada pelo 

colaborador responsável pelo projeto. Deste modo, será possível criar uma estrutura central 

com todos os projetos logísticos ao nível da Car Multimedia e de cada uma das respetivas 

fábricas. 

iii. Projeto WILCO: depois de testadas várias hipóteses, tentando adaptar o conteúdo dos custos 

logísticos à comunidade logística da Car Multimedia, concluiu-se que será mais adequado criar 

uma subcomunidade dedicada somente a este tópico. Analisou-se que existe demasiado 

conteúdo sobre os custos logísticos e que inseri-los diretamente na comunidade logística 

tornar-se-ia confuso, correndo o risco de possuir um excesso de informação. Através da criação 

de uma comunidade dedicada ao projeto WILCO, será possível aos colaboradores usufruírem 

novamente de todas as potencialidades da Bosch Connect com foco neste tópico.  

iv. Reuniões LSC-CM: tal como sugerido nas entrevistas realizadas às chefias, será criada uma 

subcomunidade. Esta ação é justificada perante a confidencialidade dos dados que serão 

partilhados. Posto isto, esta comunidade será de acesso restrito. Nesta comunidade será 

possível partilhar, com todos os envolvidos nestas reuniões, todos os documentos aí 

abrangidos (através dos ficheiros), o calendário das mesmas (através dos eventos), 

informações relevantes (através do blogue), esclarecer dúvidas e gerar discussões (através do 

fórum).  

v. Discussões sobre as potencialidades da Bosch Connect: a aplicação mais adequada para esta 

necessidade será o fórum. Contudo, depois de uma reflexão com vários membros da 

comunidade, concluiu-se que este tópico não se enquadra no tipo de comunidade que está a 
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ser criada, não estando de acordo com os seus objetivos. Assim, esta característica não será 

contemplada na criação da comunidade.  

vi. Partilha de notícias da logística de CM: este tipo de dados enquadra-se perfeitamente na 

aplicação blogue, dado que se pretende um local equiparado a um jornal. Assim, será 

explorada esta aplicação com o objetivo de partilhar todas as notícias relativas à logística na 

Car Multimedia, com o objetivo de manter os seus membros sempre atualizados. 

vii. Partilha de Boas Práticas: esta foi uma necessidade bastante requerida, concluindo-se que o 

mais adequado será criar um espaço na comunidade dedicado somente a este tópico. O que 

se pretende é uma partilha de práticas bem-sucedidas em cada fábrica e/ou ao nível central. 

Tal necessidade traduz também a vontade de existir uma expressão por parte dos 

colaboradores sobre as ideias propostas. Deste modo, a aplicação mais adequada é o blogue 

de ideias onde cada colaborador poderá partilhar a sua experiência. A partir desta, todos os 

colaboradores poderão votar nas práticas que considerarem mais interessantes. Assim, será 

possível aos membros da comunidade possuir uma lista de várias práticas, com a 

possibilidade de as ordenarem tanto por votos como por visitas, facilitando deste modo a 

partilha de conhecimento. 

viii. Informações das áreas logísticas: depois de analisado concluiu-se que, dada a complexidade 

do tópico, este não será implementado, nesta primeira fase da comunidade. No início da 

construção de uma comunidade é necessário ter sempre em atenção o conteúdo partilhado. 

Assim, uma abordagem simples e clara é essencial para cativar os membros da comunidade. 

Posto isto, esta necessidade será apresentada como uma proposta de trabalho futuro, sendo o 

wiki a aplicação que mais se adequa ao tipo de partilha de conhecimento que se pretende. 

ix. Instruções de trabalho: analisou-se que, dada a dimensão da comunidade, é importante 

partilhar com os membros da comunidade todas as diretivas centrais do Grupo Bosch e da 

Divisão Car Multimedia. De modo a que o conteúdo se mantenha organizado e atualizado, 

serão criadas hiperligações a partir da comunidade para as respetivas páginas que contêm as 

diretivas. Para tal, será construída uma página wiki.  

No decorrer da construção da comunidade surgiu a necessidade de criar um espaço onde cada 

membro possa esclarecer eventuais dúvidas genéricas ou enviar feedback sobre a comunidade. Assim, 

será também explorado o fórum com este mesmo objetivo. Aqui será também permitido, caso exista 

iniciativa por parte dos membros da comunidade, a criação de um fórum de discussão sobre as 
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potencialidades da Bosch Connect. Contudo, é de realçar que este não é o objetivo da comunidade e o 

tópico de discussão só será aberto pelos próprios membros. 

Em suma, apresenta-se um esquema, na Figura 29, com cada ação a tomar, consoante a necessidade 

requerida e outras sugestões apresentadas nesta fase do projeto. 

 

Figura 29: Resumo das ações a tomar para satisfação das necessidades. 

5.4.3. Gestão da Comunidade  

Uma gestão bem definida é essencial para o sucesso de uma comunidade online. É necessário existir 

um gestor da comunidade (community manager) responsável por supervisionar todos os conteúdos aí 

gerados. Posto isto, proceder-se-á a uma gestão da comunidade “Be One Logistics” e respetivas 

aplicações por parte do responsável da sua construção. Para cada uma das subcomunidades ter-se-á 

um respetivo gestor, consoante o projeto em causa, mas mantendo-se sempre um constante apoio por 

parte do responsável da comunidade “Be One Logistics”, nomeadamente na criação de toda a 

estrutura e no desenvolvimento de cada aplicação. A subcomunidade “CM Logistics – WILCO project” 

terá como gestor o responsável pelo WILCO ao nível central da Car Multimedia, e na subcomunidade 

“LSC-CM” ter-se-á como gestor o chefe do departamento logístico, ao nível da divisão CM. 

5.4.4. Gestão do Conteúdo 

Para além da gestão da comunidade como um todo, é necessário reunir esforços em cada uma das 

suas aplicações de modo a que sejam cumpridos os seus respetivos objetivos, para então ser possível 

concretizar o objetivo global da comunidade: melhorar a comunicação e colaboração entre os 

colaboradores logísticos da Car Multimedia. Inserir o conteúdo na comunidade não é por si só 

suficiente. É fulcral mantê-lo atualizado. Assim, é também tarefa do gestor da comunidade incentivar 

todos os membros a partilharem as suas experiências e o seu conhecimento. Para tal, a primeira 

entrada do blogue terá como objetivo dar as boas vindas a todos os membros e explicar toda a 

estrutura criada, incentivando deste modo a participação de todos. Para uma atualização mais 

específica de certos conteúdos, foi estabelecido um contacto direto com alguns colaboradores. Para o 
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blogue, onde se pretende uma partilha das notícias relativas à logística da Car Multimedia, e para o 

blogue de ideias, na partilha de boas práticas, foram contactados todos os chefes de departamento e 

de secção de cada uma das fábricas, solicitando e despertando especificamente a importância dos 

seus contributos. No que respeita ao wiki, tal como anteriormente referido prevê-se, neste momento, a 

partilha de três conteúdos distintos: diretivas, descrição geral de projetos (projects overview) e sistemas 

de tecnologias de informação (IT systems). A informação das diretivas será obtida através do gestor de 

projetos da divisão CM. Dado que se coloca uma hiperligação para as páginas específicas das diretivas, 

não será necessário monitorizar o seu conteúdo. Relativamente aos projetos, foram questionados os 

chefes dos projetos logísticos de cada uma das fábricas e da central sobre quais os projetos a partilhar 

no wiki. Para os projetos ao nível central, obteve-se uma lista dos atuais projetos, aos quais se criou 

uma ligação direta a cada comunidade específica ou página da intranet. Para os projetos das fábricas, 

criou-se uma página wiki específica de cada projeto e pediu-se diretamente ao responsável do projeto o 

seu preenchimento (tarefas realizadas pelo gestor da comunidade). Para qualquer novo projeto a ser 

adicionado, existe uma página wiki específica informando todos os membros que deve ser contactado o 

gestor da comunidade, de modo a facilitar todo o processo. Por último, a informação relativa aos 

sistemas de tecnologias de informação será obtida através das chefias da secção dos projetos 

logísticos. Será compartilhado nesta página wiki um ficheiro público com todos os dados conciliados, 

permitindo a qualquer membro submeter uma nova versão. Assim, sempre que for realizada uma 

atualização do conteúdo, o responsável pode-se dirigir ao ficheiro e colocar a informação de acordo. 

5.4.5. Página Inicial da Comunidade “Be One Logistics” 

A descrição geral (overview) de uma comunidade corresponde à página inicial, sendo assim o primeiro 

conteúdo a ser apresentado sempre que algum colaborador acede à comunidade. Deste modo, é 

determinante que esta seja cativante e clara relativamente ao seu conteúdo. Para a comunidade “Be 

One Logistics” foram propostos vários esquemas. Depois de um processo iterativo de criação, 

selecionou-se a estrutura apresentada na Figura 30. 
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Figura 30: Página principal da comunidade "Be One Logistics". 

5.4.6. Estrutura do Wiki 

O wiki de uma comunidade é um local importante pois é aquele que armazena todo o conhecimento 

que pretende ser partilhado. O objetivo do wiki da comunidade “Be One Logistics” é, neste momento, o 

de partilhar os projetos e as instruções de trabalho/diretivas centrais e os de cada uma das fábricas e 

as informações relativas às tecnologias de informações utilizadas em cada fábrica. Apesar de existir na 

página inicial da comunidade uma ligação específica para cada tópico, muitas pessoas dirigem-se 

diretamente ao wiki através da barra lateral (Figura 32). Para uma estrutura bem definida, os tópicos 

centrais apresentam-se na página “mãe” do wiki (Figura 31). 
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Figura 31: Página principal do wiki da comunidade "Be One Logistics". 

Através da barra lateral (Figura 32) é possível observar a estrutura de todo o wiki. 

 

Figura 32: Barra lateral relativa ao wiki da comunidade "Be One Logistics". 

Nos próximos pontos serão descritos em pormenor cada um dos principais componentes do wiki. 

 

Diretivas (Directives) 

Na página relativa às diretivas (Figura 33), foram inseridas as hiperligações para as principais diretivas 

logísticas. Para uma melhor navegação no wiki, foi inserida no início de cada página descendente uma 

hiperligação para a página “mãe”, através da imagem de uma seta.  
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Figura 33: Página "Directives" no wiki. 

A primeira imagem (hiperligação), direciona para as diretivas centrais ao nível do grupo Bosch e, a 

segunda, para aquelas ao nível da divisão Car Multimedia. 

 

ii) Descrição Geral dos Projetos (Projects Overview) 

Ao nível dos projetos, e para uma melhor estrutura, apresenta-se um nível intermédio em que se 

agrupam os projetos centrais e os projetos de cada fábrica (Figura 34). 

 

Figura 34: Página "Projects" no wiki. 
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A imagem (hiperligação) relativa aos projetos centrais (Central Projects) direciona para uma página 

descendente relativa a todos os projetos ao nível da divisão Car Multimedia. Nessa página encontra-se 

uma listagem de todas as comunidades na Bosch Connect relativas a esses mesmos projetos ou para 

a respetiva página na intranet. Assim, para qualquer esclarecimento o colaborador poderá dirigir-se 

diretamente à comunidade do projeto que procura, não se realizando, deste modo, uma duplicação da 

informação. 

Relativamente aos projetos ao nível fábrica, efetuou-se o mesmo esquema apresentado nos projetos 

centrais. Contudo, para aqueles projetos em que não existe, por enquanto, uma comunidade dedicada, 

será apresentada uma descrição geral sobre os mesmos, realizada pela pessoa responsável pelo 

projeto. Para tal, foi realizada uma tabela resumo (Tabela 14), de modo a tornar standard a escrita, ou 

seja, para garantir alguma coerência na escrita utilizada pelos diferentes autores do wiki. 

Tabela 14: "Executive Summary" a ser utilizado nas páginas wikis dos projetos. 

Esta estrutura encontra-se disponível a todos os membros através de uma página wiki (Figura 35), 

criada especificamente com esse intuito, onde se solicita a cada autor a colocação desta tabela no 

início da página de descrição geral do seu projeto.  

PROJECT NAME: Name of the project 

SCOPE: Team involved 

MAIN GOAL: Short description of the project targets and main activities 

STATUS: 
Choose one: planned (include beginning and closed date); ongoing; on hold; stabilizing; 

or, closed (include date) 

BENEFITS 

(quantitative/ 

qualitative) 

Expected: Short description of the expected benefits 

Achieved: Short description of the achieved benefits 
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Figura 35: Página wiki referente ao template a ser preenchido das páginas relativas aos projetos. 

Toda a restante construção da página é da liberdade do autor, tendo à sua disposição a inserção de 

texto, imagens, hiperligações e outros elementos (Figura 36). 

 

Figura 36: Editor de texto de uma página wiki. 

 

iii) Sistemas de Tecnologias de Informação (IT sytems) 

Para as tecnologias de informação, conhecidas como “IT systems”, solicitou-se a cada chefe da secção 

de projetos logísticos o preenchimento da estrutura presente na Tabela 15.  
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Tabela 15: Template para os IT systems. 

Area Specific area 
IT System in 

usage 

System 

Functionality 

Reason for 

implementation 

Which needs 

were closed 

by it? 

Central or 

Local 

application 

Planning 
            

     
  

Sourcing 
            

            

Manufactoring 
            

     
  

Delivering 
            

            

Através dos dados recebidos de cada uma das fábricas, foi possível construir um ficheiro, conciliando 

esses mesmos dados. Deste modo, criou-se uma página wiki (Anexo VII – Página Wiki dedicada aos 

Sistemas de Tecnologias de Informação) para que qualquer membro possa aceder a este ficheiro e, se 

desejar, inserir comentários sobre o mesmo. 

5.4.7. Subcomunidade “CM Logistics – WILCO Project” 

O objetivo da subcomunidade para o projeto WILCO é melhorar a comunicação entre os colaboradores 

envolvidos na análise dos custos logísticos. Assim, foi requerida pela equipa do projeto um conjunto de 

necessidades. Nos próximos tópicos apresentam-se esses pontos e a respetiva aplicação a ser usada 

para satisfação da necessidade: 

i) Partilha de notícias: aquando da comunicação com todos os elementos da equipa, são 

enviados um conjunto de e-mails meramente informativos. A aplicação blogue é ideal para 

agilizar este tipo de comunicação, sendo assim a aplicação escolhida. 

ii) Arquivo de documentos de formação: a equipa relevou a necessidade de criar um local 

destinado ao arquivo dos vários documentos necessários na formação de novos colaboradores 

envolvidos neste projeto. Deste modo, será utilizada a aplicação “ficheiros”. 

iii) Esclarecimento de dúvidas: esta foi a necessidade mais requerida. Ao nível da comunicação, 

são enviados inúmeros e-mails para o esclarecimento de dúvidas que surgem no decorrer do 

projeto. Estas dúvidas podem ser específicas da fábrica ou comuns a várias. De qualquer 

modo, torna-se importante partilhar muitas das dúvidas pelos vários membros. Assim, será 

utilizada a aplicação fórum para uma melhor gestão das dúvidas colocadas onde serão criados 
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tópicos específicos para cada uma das fábricas. Para todas as questões partilhadas pelas 

várias fábricas, existirá ainda um fórum de carácter geral.  

iv) Melhorias ao projeto: muitas vezes surgem melhorias que os colaboradores desejam 

apresentar para vários elementos do projeto. Assim, aplicar-se-á o blogue de ideias para 

exposição dessas mesmas ideias. Deste modo, todos os membros da comunidade poderão 

votar e, desta forma, realçar as ideias mais interessantes. Através desta aplicação será 

também possível criar uma base de dados de todas as ideias apresentadas, evitando assim 

duplicação de informação. 

v) Ligação à Comunidade do Projeto WILCO do grupo Bosch: por último, foi requerida a criação 

de uma hiperligação para a comunidade WILCO de todo o grupo Bosch. Para tal, na descrição 

geral da comunidade (Figura 37), foi criada um local específico a esta mesma necessidade 

através de uma hiperligação. 

À comunidade do projeto WILCO, foi atribuído o nome “CM Logistics – WILCO Project” por sugestão do 

coordenador do projeto que será também o principal responsável pela gestão da comunidade. Ao nível 

de acessos, ter-se-á uma comunidade moderada, sendo visível a todos os colaboradores, e na qual 

apenas os membros podem contribuir. Para esta comunidade foram atribuídas as seguintes etiquetas: 

“be-one-cm”, “be-one-logistics”, “cm”, “costs”, “project” e “wilco”. Através da Figura 37 é possível 

observar a estrutura criada para a página inicial da comunidade. 
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Figura 37: Descrição geral da comunidade "CM Logistics - WILCO Project". 

5.4.8. Subcomunidade “LSC-CM” 

A necessidade de criação desta comunidade partiu das entrevistas com as chefias, onde estas referem 

a necessidade de partilharem restritamente todas as informações relativas às reuniões “LSC-CM”. Com 

o intuito de obter um maior detalhe dos tópicos a abordar, recorreu-se ao responsável por estas 

reuniões, o responsável por todo o departamento logístico da Car Multimedia, enumerando-se assim as 

seguintes necessidades de comunicação e colaboração:  

i) Envio de comunicados: de acordo com o tipo de comunicação requerida, será utilizado a 

aplicação “blogue” para estabelecer a comunicação com todos os membros da comunidade 

em geral. 
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ii) Arquivo de documentos relevantes: dado que se pretende arquivar e partilhar todos os 

documentos envolvidos nestas reuniões, e na preparação desta, será utilizada a aplicação 

“ficheiros”. 

iii) Discussão de tópicos: de modo a ser possível gerar espaços específicos de discussão, serão 

assim utilizados os fóruns. Estes serão organizados de acordo com os tópicos específicos 

criados, como por exemplo, data da reunião. 

iv) Agendar reuniões e relembrar pontos de controlo: nesta comunidade será importante destacar 

as datas definidas para as reuniões e os vários pontos de controlo relacionados com estes. 

Para tal, recorrer-se-á aos “eventos”. 

Dado que nesta comunidade serão partilhadas diversas informações confidenciais, esta terá o seu nível 

de acesso como “restrito”, onde apenas os seus membros saberão da sua existência e poderão aceder 

aos dados. O nome escolhido para esta comunidade foi “LSC-CM”, de acordo com o seu âmbito e 

foram atribuídas as etiquetas “be-one-logistics” e “lsc-cm”. A estrutura criada para a página inicial da 

subcomunidade pode ser observada na Figura 38. 

 

Figura 38: Descrição geral da subcomunidade "LSC-CM". 

5.5. Verificar 

A última fase da metodologia DMADV consiste na verificação e avaliação do produto desenvolvido no 

presente projeto. Para além disso, esta fase engloba o desenvolvimento de eventuais ações adicionais 

referidas nessa mesma validação (Hahn et al., 2000).  

De modo a fazer o ponto de situação da lista de tarefas proposta na primeira fase da metodologia 

DMADV (5.1. Definir), apesenta-se a Tabela 16 onde se verifica o estado das tarefas propostas.   
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Tabela 16: Correspondência entre a tarefa definida no plano do projeto e a sua aplicação na metodologia DMADV. 

Tarefa 
 

Fase da Metodologia DMADV 

1. Identificação da população-alvo 

Measure Phase: Medir 

2. Entrevistas às chefias: 

2.1. Formulação da entrevista 

2.2. Realização das entrevistas 

2.3. Análise dos resultados obtidos pelas entrevistas 

3. Inquérito à população-alvo: 

3.1. Formulação do inquérito 

3.2. Distribuição do inquérito piloto 

3.3. Reformulação do inquérito 

3.4. Distribuição do inquérito 

3.5. Análise dos resultados obtidos: 

3.5.1. Análise da amostra 

3.5.2. Análise do nível de utilização da Bosch Connect 

3.5.3. Análise das sugestões 

4. Definição das características críticas para a comunidade Analyse Phase: Analisar 

5. Construção da estrutura da comunidade Design Phase: Projetar 

6. Recolha de feedback 

Verify Phase: Verificar 7. Implementação de ações de melhoria 

8. Apresentação de propostas de trabalho futuro 

Através da Tabela 16, verifica-se que todas as tarefas propostas foram realizadas (nos respetivos 

prazos estabelecidos), excetuando apenas as referentes à presente etapa da metodologia que validam 

o produto desenvolvido. Assim, nesta última fase será recolhido o feedback acerca do produto 

desenvolvido, serão implementadas ações de melhoria e apresentar-se-ão propostas de trabalho futuro 

sobre o mesmo. Nos próximos subcapítulos serão descritas cada uma destas tarefas. 

5.5.1. Recolha de Feedback 

Com o objetivo de medir o impacto do presente projeto, procedeu-se à recolha de feedback em duas 

vertentes: análise qualitativa e quantitativa. Cada uma destas etapas é descrita detalhadamente nos 

próximos pontos. No final deste subcapítulo, será apresentada uma conclusão de todos os dados 

recolhidos. 

Para esta fase do projeto, ter-se-á apenas em consideração a comunidade “Be One Logistics”, não 

incluindo na análise as suas subcomunidades, dado que, no presente momento, estas se encontravam 

no “lançamento” (ramp-up), não possuindo assim dados suficientes para a realização do estudo.  
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Análise Qualitativa 

Relativamente à análise qualitativa, utilizaram-se dois meios de análise: o fórum da Comunidade “Be 

One Logistics” e entrevistas a diferentes membros das comunidades.  

Tal como referido anteriormente, foi criado um fórum específico para que cada membro da 

comunidade “Be One Logistics” pudesse enviar o seu feedback e quaisquer dúvidas. Como tal, 

analisando-se as opiniões aí apresentadas, é possível destacar aquela que obteve um maior número de 

“gostos”: 

“Hello  

Just my 2 cents about this community.  

Well structured community and easy navigation between the available topics. I particularly like the 

possibility to share best practices and also knowing the name of the right person to contact in case of 

doubts. The forum also allows the discussion of topics in a way that everybody can provide their 

feedback based on the latest update, which was something that, until now, could only be done by 

phone and with the known time zone restrictions.  

This was a great start, but it is now extremely important that all of us contribute with content and 

feedback to all questions about the published topics.  

This is the only way to make people see this tool as an asset.  

Congratulations to the project manager and team. “ 

A partir deste tópico, é possível constatar que este membro entendeu a finalidade da estrutura criada, 

uma vez que destaca a facilidade de navegação, a capacidade de interação entre os diferentes 

colaboradores das diversas fábricas. Para além disso, sobressai a importância de manter a 

comunidade ativa através do incentivo à constante participação de todos os seus membros. 

Através de outras opiniões recebidas, nomeadamente em pequenas entrevistas com alguns dos 

membros da comunidade, foi entendida a importância de possuir formação na Bosch Connect de 

modo a tornar mais eficaz e eficiente o uso desta plataforma e ainda a necessidade dos colaboradores 

perceberem que as suas chefias compreendem e incentivam a utilização desta plataforma. Para além 

disso, destacou-se a importância de criar e manter proximidade com os membros da comunidade, 

estando constantemente disponível para eventuais esclarecimentos. Por último, sugeriu-se a criação de 

um fórum para assuntos diversos.  
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Análise Quantitativa 

De forma a medir o impacto da comunidade em termos quantitativos, serão utilizados um conjunto de 

indicadores, de acordo com Rowe et al. (2012) e as estatísticas da comunidade recolhidas através na 

plataforma. De forma a garantir a confidencialidade dos dados, não se associam quaisquer resultados 

a informações pessoais de colaboradores. O período de tempo estabelecido para a recolha dos 

indicadores será desde a criação da comunidade, até à presente fase do projeto (ver cronograma 

apresentado na Tabela 3). 

Como mencionado anteriormente na revisão da bibliografia, a IBM Connections permite aos 

utilizadores criar uma comunidade com um determinado objetivo. Dentro da comunidade, os 

utilizadores criam conteúdo através de entradas em blogues, nos tópicos de um fórum ou adicionando 

uma página wiki. Da mesma forma, os utilizadores podem também contribuir através da elaboração de 

comentários numa dessas entradas de blogue, através de respostas a uma discussão no fórum ou 

editando uma página wiki. Assim, na fase final deste projeto e tendo como base o estudo realizado por 

Rowe et al. (2012), serão descritos três atributos: 

 Contagem de “seed post”: o autor define “seed post” como qualquer conteúdo iniciado na 

comunidade, correspondendo a uma contribuição adicional. Assim, por exemplo, considera-se 

que uma entrada de um blogue é um “seed post” se receber uma resposta ou um “gosto”; e 

um wiki se for editado/comentado ou se tiver um “gosto”. Para medir os “seed post”, contar-

se-ão as entradas de conteúdo com esta característica, em relação ao total de entradas. 

 Contagem de “non-seed post”: será também contabilizado o número de entradas que não 

geraram qualquer feedback, em relação ao número total de entradas em cada uma das 

aplicações da comunidade. 

 Utilizadores: irá também contabilizar-se o número de utilizadores que têm participado na 

comunidade durante um período específico de tempo. Para avaliar a contagem de utilizadores 

será contabilizado o número total de membros da comunidade, distinguindo quantos 

utilizadores têm participado, ou seja, quantos utilizadores iniciaram algum conteúdo ou 

contribuíram para algum já existente, dentro do período de tempo estabelecido.  

O resultado da medição de cada atributo apresenta-se na Tabela 17, para o período de análise (de 

maio a setembro de 2014).  
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Tabela 17: Resultado dos atributos para a comunidade “Be One Logistics”. 

Atributo da Comunidade Resultado 

Contagem de “seed post” 29 de 31 conteúdos 93.5% 

Contagem de “non-seed post” 2 de 31 conteúdos 6.5% 

Utilizadores 43 de 103 pessoas 41.7% 

Através da análise dos resultados obtidos, é possível concluir que o nível de conteúdos iniciados na 

comunidade, que receberam alguma contribuição adicional, é elevado (93.5%). No que respeita ao 

número de membros da comunidade, tem-se 103 pessoas que correspondem a cerca de 90% dos 

inquiridos e a 71% da população-alvo. Porém, verifica-se que o número de utilizadores (membros 

ativos) é consideravelmente baixo (41.7%).  

Para obter um maior detalhe relativo à participação da comunidade “Be One Logistics”, acedeu-se ao 

conjunto de indicadores disponibilizados pela Bosch Connect que ilustram a participação dos seus 

membros, analisando-se assim, minuciosamente, os contributos dos utilizadores. Não considerando 

aqueles que apenas contribuíram com um “gosto” ou um comentário, apresenta-se a Tabela 18 com o 

número de pessoas que criaram conteúdo, de acordo com cada aplicação. 

Tabela 18: Número pessoas que contribuíram (contribuintes) com conteúdo por aplicação (excluindo os “gostos” e os comentários). 

Aplicações Blogues Fóruns Wikis Blogue de ideias 

Nº de Contribuintes 3 6 5 3 

Através da Tabela 18, verifica-se que o número de pessoas que contribuíram, pelo menos uma vez no 

período de análise, para cada uma das aplicações da comunidade “Be One Logistics” é muito baixo, 

comparativamente com o número total de membros da comunidade (6 pessoas correspondem a cerca 

de 6% dos membros da comunidade).  

De modo a verificar a progressão da participação da comunidade “Be One Logistics”, em número de 

pessoas e para o período de análise, apresenta-se a Figura 39.  
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Figura 39: Número de pessoas que participaram na comunidade "Be One Logistics" de maio a setembro. 

Através da análise da Figura 39, conclui-se que a comunidade registou no máximo 281 visitas, no 

espaço de um mês (contabilização de todos os visitantes, incluindo utilizadores anónimos e visitantes 

recorrentes). Quanto aos visitantes autenticados exclusivos, ou seja, aqueles que iniciaram sessão na 

comunidade pelo menos uma vez, em cada mês, foram no máximo 111 pessoas. Ambos os picos de 

visitas aconteceram em setembro e a maior queda em agosto, onde o valor é justificado pelo período 

de férias existente em todas as fábricas.  

Relativamente ao número de contribuintes exclusivos, ou seja, às pessoas que contribuíram pelo 

menos uma vez por mês com conteúdo para a comunidade (excluindo “gostos” e comentários), 

verifica-se que, no máximo foram 13 pessoas em julho. 

Tabela 19: Número de pessoas que decidiram acompanhar (follow) a comunidade. 

Data Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 TOTAL 

Contagem 0 2 8 5 8 23 

 

Na Tabela 19, apresenta-se o número de colaboradores que decidiram apenas acompanhar a 

comunidade, ou seja, receber somente as suas notificações não sendo participante, perfazendo um 

total de 23 pessoas. Em suma, é possível verificar que o número de acessos à comunidade evolui 

progressivamente. Na Figura 40 apresenta-se os acessos a cada uma das comunidades, no que 

respeita às aplicações existentes na comunidade “Be One Logistics”.  
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Figura 40: Visitas totais a cada uma das aplicações no período de análise. 

Através da análise da Figura 40, verifica-se que existe equilíbrio nos acessos a cada uma das 

aplicações, destacando-se os wikis e o blogue. De modo a detalhar o conteúdo criado em cada uma 

destas aplicações, e na comunidade em geral, apresenta-se a Figura 41 e a Figura 42. 

 

Figura 41: Número de atualizações totais ao conteúdo da comunidade "Be 
One Logistics", por mês. 

Figura 42: Número total de atualizações ao conteúdo 
da comunidade "Be One Logistics" por aplicação. 

Quanto ao número de novas atualizações (Figura 41), obteve-se um total de 617 participações, sendo o 

seu pico em junho com 357 contributos. No que respeita às aplicações onde esse conteúdo foi criado, 

através da Figura 42, verifica-se claramente que o elemento onde se obteve uma maior criação e 

atualização de conteúdo foi o wiki (77%), devido possivelmente à natureza da aplicação em que, cada 

edição de página contabiliza uma atualização.  

 

Conclusão 

Através da recolha de feedback concluiu-se que é importante manter uma relação próxima com os 

membros das comunidades e promover a divulgação da plataforma Bosch Connect. Notou-se também 
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que o envolvimento das chefias é essencial para o sucesso deste projeto que exige a mudança cultural 

e organizacional. 

Através da análise dos dados quantitativos recolhidos pode constatar-se que a comunidade foi até 

agora pouco utilizada pelos membros. Um dos fatores que condiciona o seu uso mais regular deve-se 

ao elevado período de tempo que é necessário para mudar a cultura e os hábitos, no que respeita à 

utilização de uma tecnologia deste âmbito. Contudo, e perante a progressão dos resultados 

relativamente ao número de participantes ativos na comunidade, é possível reconhecer as 

potencialidades de progresso deste meio de comunicação e colaboração. 

Por fim, concluiu-se que é essencial desenvolver ações que promovam a utilização, não só desta 

comunidade, como de toda a Bosch Connect, clarificando as suas vantagens. 

5.5.2. Implementação de Ações de Melhoria 

Através da recolha de feedback foi possível estabelecer uma tarefa central a ser desenvolvida no 

contínuo decorrer deste projeto: promover a utilização desta plataforma, destacando a comunidade “Be 

One Logistics” e as suas subcomunidades. Assim, analisaram-se os esforços conduzidos pelo grupo 

Bosch e pela equipa deste projeto, com o propósito de alcançar tal objetivo. 

 

Apresentação da comunidade “Be One Logistics” e subcomunidades  

Depois de toda a comunidade e subcomunidades estarem construídas, apresentaram-se as mesmas 

na reunião LCS-CM, onde se encontram presentes todos os chefes do departamento logístico de cada 

uma das fábricas da Car Multimedia, entre outros intervenientes. Como resultado desta reunião, surgiu 

a oportunidade de realizar a mesma apresentação, em moldes individuais, de modo a ser possível 

esclarecer eventuais dúvidas sobre a utilização das comunidades e da plataforma Bosch Connect. 

Estas reuniões realizaram-se pessoalmente, no caso de colaboradores da fábrica de Braga e através de 

conferência telefónica, nos restantes casos. Os principais destinatários foram todos os chefes de 

departamento e alguns chefes de secção pelo facto de ser essencial o seu envolvimento num projeto 

desta dimensão que implica a mudança de cultura corporativa. Receberam também esta formação 

outras pessoas de carácter individual que a solicitaram espontaneamente, o que revela interesse 

destas em fazer parte deste projeto.  

Estas apresentações/formações foram muito importantes na divulgação e no reforço da importância de 

cada membro como participante ativo de cada comunidade, conseguindo-se assim criar proximidade 
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com os membros da comunidade, o que resulta numa maior facilidade na obtenção de feedback por 

parte destes.  

 

Artigo na “Bosch +” 

A revista “Bosch +” é um documento interno da fábrica de Braga da Car Multimedia distribuído a todos 

os seus colaboradores três vezes por ano. De modo a promover a comunidade “Be One Logistics” 

entre todos os seus colaboradores, escreveu-se um artigo (Figura 43) sobre esta comunidade para a 

sua divulgação. Pretende-se assim, voltar a captar a atenção de todos os colaboradores para esta 

temática. 

 

Participe na Comunidade Logística da Car Multimedia na Bosch Connect 

 

A partir de julho de 2014, toda a comunidade logística da divisão Car Multimedia tem à sua disposição uma 

comunidade na Bosch Connect com o objetivo de promover a comunicação e a colaboração entre todos os 

seus associados das diferentes localizações: Braga, Hildesheim, Malásia e Wuhu.  

Através desta comunidade é possível partilhar diferentes conteúdos, tais como notícias, boas práticas e os 

projetos de cada uma das fábricas e da divisão em geral. Pretende-se assim criar um espaço dedicado à 

partilha de experiências e de conhecimento.  

Envie as suas opiniões e sugestões através do fórum, assim como eventuais dúvidas que possam surgir. 

Participe na comunidade “Be One Logistics”! 

 

Figura 43: Artigo publicado na revista "Bosch +" sobre a comunidade "Be One Logistics". 
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Fórum para Assuntos Diversos 

Tal como referido anteriormente, através da recolha de feedback, identificou-se a necessidade de criar 

um fórum específico na comunidade “Be One Logistics” para serem incluídos todos os tópicos de 

discussão relativos a assuntos diversos. Assim, qualquer membro que queira iniciar um tópico de 

discussão, envolvendo parte ou todos os membros desta comunidade, pode fazê-lo de um modo mais 

intuitivo através deste fórum, ao qual se deu o nome de “Make a Question. Give an Answer.” – “Faça 

uma questão. Dê uma resposta.”, facilitando deste modo o papel de quem lança uma discussão, como 

também aos que queiram participar numa. 

 

Relação com a Comunidade “Be One CM” 

Perante a relação existente entre a comunidade “Be One Logistics” e a comunidade “Be One CM” 

(comunidade para todos os colaboradores da Car Multimedia), e pelo facto de esta ser a comunidade à 

qual a maior parte da população-alvo faz parte (informação obtida através do inquérito), solicitou-se aos 

gestores desta comunidade a criação da relação entre as duas comunidades através das 

“Comunidades relacionadas”. Assim, torna-se possível aceder à comunidade “Be One Logistics” 

através da aplicação “Comunidades relacionadas” da comunidade “Be One CM” (Figura 44), mas 

também numa zona de destaque da descrição geral desta comunidade (no lado direito da 1ª página). 

 

Figura 44: "Comunidades relacionadas" da comunidade "Be One CM". 

Tal ação é muito importante para a divulgação da comunidade “Be One Logistics”, usufruindo-se assim 

da dimensão da comunidade “Be One CM”, dado que esta possui um maior número de membros e 

um maior espaço de tempo desde a sua abertura.  

 
Formações à Bosch Connect 

No decorrer deste projeto, foi possível reconhecer algum desconhecimento e falta de agilidade na 

exploração da plataforma Bosch Connect, quer através dos resultados do inquérito (onde 
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aproximadamente 45% dos inquiridos não usufruem regularmente desta plataforma ou simplesmente 

não a utilizam), quer na recolha de feedback. Tal facto, implica negativamente de modo direto o 

sucesso na divulgação de qualquer comunidade. Posto isto, refletiu-se e propôs-se a inserção de um 

módulo da Bosch Connect no plano de formação de cada colaborador logístico, com 2 horas de 

formação, abordando o projeto Enterprise 2.0 que suporta a utilização da Bosch Connect, e os 

conteúdos base desta plataforma: perfil, diretório, comunidades e todas as aplicações (blogue, fórum, 

wiki, entre outros). No decorrer deste projeto, esta proposta foi apresentada e aceite na fábrica de 

Braga, procedendo-se assim à formação de todos os colaboradores pertencentes à população-alvo 

desta fábrica. A formação decorreu num local específico onde cada colaborador teve a oportunidade de 

interagir diretamente com a plataforma nos vários momentos da formação. Para facilitar este processo, 

os colaboradores foram divididos em seis grupos. O plano de formação apresenta-se na Figura 45 e o 

documento completo de suporte no Anexo VIII – Documento de Suporte à Formação da Bosch 

Connect. 

 

Figura 45: Plano de Formação. 

 

Divulgação por parte do Grupo Bosch 

Adicionalmente às tarefas anteriormente definidas, analisa-se a preocupação do Grupo Bosch na 

divulgação da plataforma Bosch Connect. Tal como identificado na Revisão Bibliográfica, verifica-se que 

a Bosch tem desenvolvido um conjunto de ações no sentido de ultrapassar as barreiras à utilização da 

Bosch Connect e em motivar os seus colaboradores para a utilização da mesma. Em particular, 

relativamente aos motivos identificados por McAfee (2006a) que justificam a existência do grupo de 
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pessoas que fazem parte do “Empty Quarter”, e no contexto do projeto Enterprise 2.0 (referido na 

seção 4.1. Enterprise 2.0 no Grupo Bosch), é possível concluir que o Grupo Bosch se encontra 

consciente dos motivos inerentes à dificuldade de alguns colaboradores em aderirem a esta tecnologia. 

Assim, e relativamente a cada um dos motivos, a Bosch adota as seguintes iniciativas: 

1. Relativamente ao uso repetitivo de certas tecnologias, é possível observar na Bosch uma 

enorme adoção do e-mail, nomeadamente da ferramenta Microsoft Office Outlook, incluindo 

todas as suas aplicações, num vasto conjunto de atividades. Tal situação crítica, ajuda o grupo 

Bosch a clarificar os seus colaboradores das vantagens no uso das comunidades da Bosch 

Connect, nomeadamente no que respeita à facilidade de partilha de documentos e à melhoria 

da comunicação.  

2. No que respeita à cultura corporativa da empresa, nota-se um esforço contínuo e crescente por 

parte da organização em motivar e incentivar o uso da Bosch Connect. É importante referir 

primeiramente que o presente projeto decorreu num espaço de tempo relativamente curto 

(cerca de 8 meses) e que a Bosch Connect apenas está disponível há cerca de um ano a todos 

os colaboradores (desde setembro de 2013). Ao longo do decorrer do projeto já se notaram 

vários esforços desenvolvidos pelo grupo Bosch para divulgarem a Bosch Connect (sendo 

todos eles bastante positivos), nomeadamente: 

 Na página inicial (homepage) dos navegadores de internet, incluíram uma ligação 

direta para a Bosch Connect (Figura 46).  

 

Figura 46: Excerto da página inicial (homepage) no acesso à internet. 

 Nessa mesma página (homepage), onde se apresentam as notícias de todo o Grupo 

Bosch, colocaram para cada notícia a possibilidade de deixar um comentário, colocar 

um “gosto” ou partilhar na Bosch Connect (Figura 47). Tais notificações são 

imediatamente apresentadas na plataforma. 
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Figura 47: Opções de partilha apresentadas no final de cada notícia da “Bosch Zünder Online” de ligação à Bosch 
Connect. 

 Todos os problemas relativos à plataforma deixaram de ser resolvidos através da linha 

central do departamento informático (CI Outline). Os colaboradores têm agora de 

recorrer à comunidade “Experience City” (comunidade na Bosch Connect com o 

objetivo de explicar os primeiros passos na ferramenta, facultar suporte técnico e 

apresentar o projeto Enterprise 2.0) para encontrarem resolução para os seus 

problemas relacionados com a Bosch Connect (Figura 48). 

 

Figura 48: Informação na “Bosch Zünder Online” relativa ao suporte da Bosch Connect. 

 O grupo Bosch disponibiliza a todos os colaboradores um plug-in13 de modo a facilitar o 

acesso à Bosch Connect. A divulgação deste componente tem sido efetuada através da 

comunidade “Experience City” e no “Bosch Zünder Online” (Figura 49). 

                                                 

13 plug-in: componente de software que adiciona novas funcionalidades ao mesmo - In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-09-08]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/plug-
in;jsessionid=ebGTO1I59cbLZqwhdxD4Qw__>. 

 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/plug-in;jsessionid=ebGTO1I59cbLZqwhdxD4Qw__
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/plug-in;jsessionid=ebGTO1I59cbLZqwhdxD4Qw__
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Figura 49: Informação na “Bosch Zünder Online” relativa à utilização do plug-in da Bosch Connect. 

3. Quanto ao baixo interesse tecnológico dos utilizadores, através da realização dos inquéritos foi 

possível concluir que estes correspondem a 31.43% dos inquiridos. Para este caso, o único 

modo de atuação passa por fazê-los compreender todas as vantagens associadas ao uso desta 

tecnologia. 

4. Tendo em atenção o facto das tecnologias complexas requerem mais formação, observou-se 

no decorrer do projeto que muitos colaboradores possuíam alguma dificuldade, pelo menos 

numa primeira abordagem, na utilização da Bosch Connect. Tal como referido anteriormente, 

foi disponibilizado na comunidade um fórum específico para que todos os membros tirem as 

suas dúvidas. Para além disso, foi ainda dada formação a vários membros específicos. Ao nível 

da comunicação na Bosch em geral, informaram-se todos os colaboradores que existem 

sessões de formação expositivas sobre a utilização da Bosch Connect através de conferências 

telefónicas. 
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5. A segurança dos dados na utilização desta plataforma é um tópico muito crítico, na medida em 

que revelou estar diretamente associado à cultura cooperativa. Deparou-se no decorrer do 

projeto, com a presença de um medo intuitivo de expor dúvidas ou apresentar feedback, 

partilhar informações confidenciais e experiências que pudessem ser contra algum 

regulamento definido pela organização. Disto advém uma falta de participação ativa, 

demonstrada pela grande quantidade de “gostos”, em oposição ao uso dos comentários. 

Contra este facto, atua novamente a mudança de mentalidades, promovendo uma atitude 

colaborativa entre todos os colaboradores. 

5.5.3. Apresentação de Propostas de Trabalho Futuro 

Como propostas de trabalho futuro, apresenta-se o constante acompanhamento das comunidades 

criadas, passando por uma especial atenção às necessidades dos seus membros. Assim, é essencial a 

presença do gestor da comunidade ou de uma equipa que esteja sempre atenta à contante mudança 

de requisitos da população-alvo, adaptando-os sempre que possível à respetiva comunidade. Nos 

próximos pontos serão abordados especificamente os pontos aos quais deve ser dedicada uma 

especial atenção. 

 

Informações das Áreas Logísticas 

Tal com descrito anteriormente, através da análise dos resultados do inquérito realizado, é necessário 

desenvolver na comunidade um espaço específico para explorar as informações das áreas logísticas. 

Este tópico necessita de uma grande atenção dado que não se trata de um tema muito concreto, 

possivelmente poderá ser necessário voltar a questionar a população-alvo de modo a obter uma maior 

detalhe sobre este requisito. Assim, ter-se-á que direcionar esforços para se conseguirem recolher, 

organizar e apresentar estas ideias na comunidade “Be One Logistics”.  

 

Descrição de Projetos 

Outro tema que também exigirá um grande acompanhamento serão os projetos (“Projects Overview”). 

Ao longo do tempo terá de se acompanhar a evolução dos projetos já descritos no wiki, e dos novos 

projetos que se pretendem partilhar.   
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Subcomunidades 

Existe também a possibilidade de os membros solicitarem a abertura de novas subcomunidades. Se tal 

acontecer, é da responsabilidade do gestor da comunidade ou da equipa que coordena este projeto 

acompanhar o seu desenvolvimento. 

 

Em suma, todo o trabalho futuro será direcionado de acordo com as necessidades dos membros das 

comunidades, e será transmitido através dos seus feedbacks. Por último, destaca-se a seguinte 

proposta de melhoria: 

 

Formações à Bosch Connect 

No decorrer deste projeto foi possível dar formação a todos os colaboradores pertencentes à 

população-alvo deste projeto na fábrica de Braga. Contudo, o mesmo não se concretizou nas outras 

localidades. Assim, tem-se como proposta de trabalho futuro, a apresentação do plano de formação e 

monitorização do respetivo processo, às restantes fábricas da Car Multimedia: Hildesheim, Penang e 

Wuhu. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente capítulo apresenta as principais conclusões do projeto de dissertação. Todas as sugestões 

de trabalho futuro apresentam-se na secção 5.5.3., de acordo com a metodologia DFSS. 

6.1. Considerações Finais 

Através da criação da comunidade “Be One Logistics” na Bosch Connect foi possível atingir o objetivo 

do presente projeto de melhorar a comunicação e a colaboração entre os colaboradores logísticos da 

divisão Car Multimedia. Através das suas subcomunidades “CM Logistics – WILCO Project” e “LCS-

CM”, foi possível criar espaços concretos onde as equipas de trabalho (parte da população-alvo) podem 

usufruir de todas as potencialidades desta plataforma, de acordo com as suas necessidades de 

interação mais específicas. 

Relativamente à revisão bibliográfica, esta relevou-se bastante importante ao longo de todo o projeto. 

Com o estudo prévio das várias tecnologias web 2.0 e das ferramentas colaborativas foi possível 

compreender com maior facilidade toda a plataforma Bosch Connect e cada uma das suas aplicações. 

Para além disso, foi essencial entender a existência do grupo de pessoas que possuem maior 

dificuldade na adoção de uma tecnologia, podendo manter assim, praticamente desde o início do 

projeto, uma atenção especial sobre os mesmos. 

O desenvolvimento do modelo de trabalho colaborativo teve como suporte a metodologia Desgin for Six 

Sigma que foi essencial para o sucesso de todo o projeto. Através desta, obteve-se uma estrutura bem 

definida ao longo de todo o projeto, mantendo assim coerência ao longo das ações realizadas.  

Uma das fases consideradas críticas para o desenvolvimento do projeto foi a realização do inquérito à 

população-alvo. Para além de toda a informação que foi possível recolher através deste meio, 

considera-se que este permitiu ainda despertar a curiosidade e o interesse dos inquiridos na plataforma 

Bosch Connect, contribuindo para a sua divulgação.  

O desenvolvimento do projeto teve como base a plataforma de comunicação interna do Grupo Bosch, a 

Bosch Connect. Depois de todo o trabalho realizado, considera-se que esta é bastante intuitiva. 

Contudo, para todos os colaboradores que não se sentem familiarizados com este tipo de tecnologia, 

considera-se que deveria de existir um maior apoio sobre a mesma dado que, como referido 

anteriormente, todo o suporte à ferramenta é realizado através desta. Note-se que, se uma pessoa não 
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sabe trabalhar com esta, também não saberá como se dirigir a esse mesmo suporte, dificultando 

assim, por um lado, todo o processo de aprendizagem.  

Associado à fase de implementação, foram levadas a cabo várias ações de formação que foram 

cruciais para a adesão à comunidade e certamente representam um investimento futuro para todos os 

colaboradores envolvidos.  

Como resultados finais, destaca-se uma taxa de adesão de cerca de 90% dos inquiridos e a 71% da 

população-alvo. Adicionalmente, foram já realizados alguns contributos importantes em termos de 

atualizações de conteúdos, apesar do número relativamente baixo de utilizadores (41.7%, isto é, 43 dos 

103 membros). No que respeita aos acessos, observou-se um equilíbrio entre a utilização das várias 

aplicações. Por outro lado, verificou-se uma maior atualização de conteúdos no wiki, com 77% do total 

de conteúdos gerados (valor justificado pela natureza da aplicação – uma edição de página 

corresponde a uma atualização). Por fim, e não considerando o período de férias (mês de agosto) 

como significativo, conclui-se que a participação na comunidade “Be One Logistics” evolui 

progressivamente, num total de cerca de 4 meses de utilização. 

6.2. Limitações do Projeto  

No âmbito do presente projeto, identificaram-se alguns aspetos que se consideram limitações e que 

influenciaram o desenvolvimento do projeto. O primeiro aspeto prende-se com o facto de a população-

alvo estar distribuída por quatro países distantes (Portugal, Alemanha, Malásia e China), influenciando 

assim o contacto com todos os membros, por parte do gestor do projeto. Tal como referido 

anteriormente, é essencial criar proximidade com todos os membros. Dado que o gestor do projeto se 

encontrou, ao longo do decorrer de todo projeto, na fábrica da Car Multimedia Portugal, verificou-se 

que os colaboradores desta mesma fábrica se sentiram mais envolvidos no projeto, sendo estes os que 

mais contribuíram para a partilha de informação na comunidade “Be One Logistics”. 

O segundo aspeto refere-se ao limitado tempo de desenvolvimento do presente projeto. Certamente se 

existisse um maior espaço de tempo disponível para o seu crescimento, ter-se-ia oportunidade de obter 

uma maior dimensão na comunidade e subcomunidades criadas, dado que, através dos feedbacks 

recebidos, a comunidade irá sempre evoluir de modo a acompanhar as necessidades dos seus 

membros. 

O terceiro aspeto está relacionado com o segundo e é relativo à já referida influência do tempo 

estabelecido para desenvolver o projeto. Tal como refere Louw e Mtsweni (2013) relativamente à 
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implementação do Enterprise 2.0, verificou-se que a utilização frequente da Bosch Connect é também 

um processo de adoção demorado, dado que enfrenta muitos desafios significativos relacionados com 

adoção dos próprios colaboradores. 

Por último, o quarto aspeto volta a frisar o insuficiente envolvimento dos colaboradores com a 

plataforma Bosch Connect. Tendo ciente o referido “Empty Quarter” por McAfee (2006a), verifica-se 

sempre, em qualquer tecnologia, resistência por alguma parte da população-alvo. Este ponto verificou-

se quer durante o inquérito, quer nos vários momentos de formação, sendo bastante negativo na 

medida em que estas pessoas podem influenciar os seus colegas, afetando negativamente todo o 

projeto.  

Perante todas as limitações, conclui-se que um fator essencial para o sucesso do projeto é o 

envolvimento dos colaboradores. Tendo como referência todos os pontos de melhoria apresentados na 

secção de Apresentação de Propostas de Trabalho Futuro, e perante o trabalho desenvolvido até ao 

momento, é possível concluir que este projeto de dissertação contribuiu para aproximar todos os 

colaboradores logísticos da divisão Car Multimedia, nomeadamente ao nível da comunicação e 

colaboração. Por último, refere-se ainda que este projeto possui uma grande margem de contínua 

evolução, dado que devem sempre ser perseguidas as necessidades da sua população-alvo. 
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ANEXO I – ORGANIZAÇÃO DA CAR MULTIMEDIA (BOSCH, 2014A) 
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ANEXO II – INQUÉRITO À POPULAÇÃO-ALVO 
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ANEXO III – RESPOSTA À QUESTÃO 5 DO INQUÉRITO: “5. WHICH APPLICATIONS IN BOSCH CONNECT 

ARE YOU FAMILIAR WITH?” 
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ANEXO IV – RESPOSTA À QUESTÃO 6 DO INQUÉRITO: “6. HOW FREQUENTLY DO YOU USE THE 

APPLICATIONS?”  
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ANEXO V – RESPOSTA À QUESTÃO 8 DO INQUÉRITO: “8. ARE YOU A MEMBER IN ANY COMMUNITY? IF 

YES, PLEASE SPECIFY.” 

- LOG Communities from other GBs, LIWAKS, BPM, Gloria, FMEA 
- tender asia; LeaD; ... 
- different 
- UBK Process & Tech Talk 
- Projects I'm involved 
- idm 
- UBK - Packaging representa?tives / Verpackung?sbeauftrag?te 
- BPS 
- Sales-Logistics; GS Logistics Community - LOG around the world; Be One CM 
- Identity Management , Foreign Trade Community,Rugged Mobile Devices 
- C-TXC Foreign Trade 
- Several (Liwaks+, Global Ford, Be One CM, etc) 
- Core Processes Automotive Technology (CPAT) @ Support 
- BI application 
- I am a member of 26 communities.... mainly CPAT UBK@Development and @Support as well as Logistics and 
Sales communities 
- CINDI 
- 12 different, Bosch central Projekts, Hi-located communities 
- Monica project 
- Be One CM; project's communities 
- WILCO 
- Tender Seafreight 
- process information community 
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ANEXO VI – RESPOSTA ÀS SUGESTÕES - INQUÉRITO  

- Best practices(processes, tools,...); LOG related Bosch directives; Problem/Solution sharing Process Experts 
- spread information; put teams together 
- Best practices for each processes. 
- latest update 
- Information Sharing 
- All related information 
- needed information sharng, project status 
- Success Story 
- I would like to see more information about activities in progress in Bosch comunity and more information about my Bosch 
colleagues. 
- more information of training document for newbies such as basic theory and etc 
- Improvement projects from other plants, on going consignment negotiation progress, useful reports, best practices... 
- Activity updates from LOG 
- Project status 
- CIP, new ideas, lean logisitc, ... 
- TCO (total cost ownership); Commodity codes (códigos pautais, como/quem atribuir), Packaging claims; transports 
network. 
- customer impact of CM products 
- Information about customs issues. 
- New project and the establishments 
- Business update and project status 
- good practices in Procurement to be shared 
- Team work. 
- Business updates , knowledge sharing , important notes about health and etc 
- Latest news, knowledge & training 
- CIP in internal Logistic project, Benchmark process or project in internal logistic. 
- Topics to be shared 
- Important International Conferences, importante inovations news 
- Manuals from several work topics. 
- share new projects, with the best in class cases. 
- New Preject status 
- Info about other Bosch plants; IT's , Portofolio 
- Project Status 
- best practice, current challanges or problems, discusion for solutions, share knowuledge base on each plant acitivities 
- latest new from CM 
- Customer information: 
- order evolution, new project status (market behaviour), etc. Sales evolution. 
- Projects status 
- All kind of supporting files for daily business. 
- Cost topics 
- WILCO tool (explanation, doubts, solutions found, concerns…) 
- CIP projects in plants and in central 
- CM LOG network 
- Findings/Decisions from GLST 
- Best practice announcements 
- SAP UBK topics, needs, improvement sugestions 
- new projects,plants/Bosch Corp news 
- new projects,improvments, gobal goals, vacancies inside and outside the department. 
- Projects sharing, Implemented improvements and results 
- Learning space for techniques, software solutions, projects implement with savings and success. 
- vacancies inside and outside the department, know gobal goals, know about new projects 
- Sharing of logistic processes. KPI's information 
- all important information concerning LOG. 
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- project status, topics to be shared, information sharing 
- Information about projects, not just central projects, but also local projects. This includes current status, milestones etc... 
The communicaty should also have all relevant CM-guidelines in it. Also the CM-LOG strategy, planned activites, goals, etc... 
- project status, current discussions about changes in Hi 
- current situation projects for the future 
- qualquer informação relacionada com a Bosch desde a logística ao cliente, desde compras aos fornecedores, etc.  
- Stable forecast from customer 
- Packaging issues 
- Responsibility matrix, current projects 
- I don`t no 
- news and topics from LSCA 
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ANEXO VII – PÁGINA WIKI DEDICADA AOS SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
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ANEXO VIII – DOCUMENTO DE SUPORTE À FORMAÇÃO DA BOSCH CONNECT 
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