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Introdução 

 

No âmbito do Projecto FEUP, uma etapa curricular relativamente recente na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, agruparam-se alguns estudantes 

do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores com alguns 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil. O tema deste projecto é “Edição 

Colaborativa de Documentação”, sendo o objectivo principal do grupo focar uma 

vertente específica que a tecnologia informática oferece actualmente a nível de edições 

colaborativas de documentação. 

Tal projecto é relevante na medida em que dá a conhecer ao público-alvo 

(comunidade académica) algumas das diferentes ferramentas colaborativas existentes  

relacionadas com o tema em questão. A comodidade e a conveniência, juntamente com 

a produtividade de trabalho que algumas destas nos cedem com uma simples ligação à 

Internet, são de facto um grande atributo à Era informática do nosso tempo. 

Através de uma pesquisa exaustiva, propõe-se a realização de um relatório 

devidamente organizado contendo uma lista de diversas aplicações colaborativas e as 

suas respectivas funções, aprofundando algumas das mais relevantes de três 

ferramentas mais populares nos dias de hoje. Para tal, uniram-se forças de modo a 

explorar esta face de trabalho via WEB. 

Com os resultados de inquéritos elaborados, conforme o tema o exige, conclui-se a 

preferência e a facilidade de manipulação de algumas ferramentas colaborativas. 
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Objectivos 

 

A unidade curricular em questão (Projecto FEUP) tem como objectivo geral a 

integração dos novos estudantes de uma forma rápida e harmoniosa no contexto da sua 

Faculdade, ao possibilitar que trabalhem em pequenos grupos e que usufruam 

dos variados espaços e recursos existentes para concretizarem os seus projectos. 

 O objectivo mais especifico é dar a conhecer o software de edição colaborativa de 

documentos, ferramenta que será preponderante na realização conjunta de projectos 

futuros. 

Pretende-se, com a pesquisa realizada, recolher informação e dados 

estatísticos e averiguar a relação quantidade/qualidade. 

Efectuou-se, também, um inquérito para possibilitar o estudo de uma população 

mais restrita (docentes da Faculdade de engenharia da Universidade do Porto.) e aferir 

seu conhecimento do tema, as suas preferências e a finalidade da utilização. 

Para concluir, e após comparação prévia de algumas ferramentas, chegar-se-á 

aquela que é do nosso ponto de vista mais funcional. 
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"Edição Colaborativa de documentação” 

 

Este tema engloba maioritariamente todas as ferramentas colaborativas que se 

encontrem disponíveis via Web. Estas contribuem fortemente para o conceito de Aldeia 

Global na medida em que oferece a possibilidade, a diversos utilizadores (entre muitos 

profissionais, estudantes, professores, especialistas, etc.), de trabalhar sobre o mesmo 

documento/ ficheiro em simultâneo. O que significa que a distância deixou de ser um 

factor relevante na execução de qualquer trabalho digital. 

 

O Software Colaborativo ou Groupware enraizou-se de tal forma na vida das 

pessoas que se criou uma espécie de relação “simbiótica” entre os users e a tecnologia 

em causa. Tomamos como exemplo os professores universitários que usufruem da 

facilidade e da comodidade proveniente de programas colaborativos tais como Google 

Docs, Zoho, etc. Pode-se mesmo afirmar que muitos deles apoiam o seu trabalho e 

confiam cegamente nas capacidades destas edições colaborativas de documentação 

de tal modo que as usam diariamente.  

 

 De facto a produtividade e a eficiência que advêm deste ramo ainda se 

encontram por superar. Todavia, é obrigatório possuir alguns conhecimentos básicos 

neste ramo para que se possa trabalhar sem grandes estorvos nestas aplicações.  

 

 Das muitas ferramentas de edição colaborativa existentes optou-se por três (as 

mais populares) a fim de aprofundar, em termos de conteúdo, as diversas funções que 

as devidas oferecem a um vasto público-alvo.  

 

 As aplicações mais procuradas resumem a seguinte lista: 

 - Wikipédia; 

 - Google Docs; 

 - Zoho. 
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Wikipédia  

 

Em português "Wiki" somado à palavra 

"pedia", significa enciclopédia. O Wikipédia é 

uma enciclopédia livre, com múltiplas línguas, 

online, colaborativo.  Por outras palavras é um 

software que permite a edição de documentos 

por várias pessoas, para que os mesmos fiquem 

o mais completo possível. 

É uma derivada do Wiki, o programa 

original na qual se baseiam muitas ferramentas 

online, de edição colaborativa. 

A seguir apresentam-se algumas vantagens e desvantagens sobre o mesmo. 

 

Vantagens: 

Processo de edição e pesquisa dos documentos muito fácil de utilizar; 

A informação vai aumentando gradualmente, tanto em quantidade como em 

qualidade; 

Pode ser consultada em qualquer sítio onde haja uma internet, isto é, é uma 

enciclopédia virtual; 

Existem versões em mais de 200 idiomas; 

A informação presente é livre e comunitária, isto é, está acessível a todos os 

utilizadores; 

Não é necessário registo; 
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Desvantagens: 

 

Necessita de uma gestão constante para impedir a ocorrência de vandalismo dos 

documentos; Eis alguns comentários: 

 

 “Acho que apesar do sistema colaborativo da Wikipédia permitir a criação de artigos 

parciais, o mesmo sistema colaborativo permite que eles sejam corrigidos, por mim ou 

por qualquer pessoa que se interesse. A falta de carácter dos editores da Wikipédia é a 

falha fundamental do seu sistema colaborativo, isso sempre foi sabido. Mas ao 

contrário de uma enciclopédia tradicional que pode ter artigos parciais por "escolha 

editorial" e obviamente não permitem que alguém corrija isso, a Wikipédia permite sua 

correcção.” 

 

 

“Ao contrário do que toda a gente pensa, ainda estamos longe de tornar comum o uso 

da Wikipédia e ainda mais para fins académicos. Na minha última experiencia com a 

monografia de pós-graduação mostrou que nem os “professores doutores” conhecem 

e/ou utilizam no dia-a-dia a Wikipédia, e muitas vezes nem gostam. Acham que não 

sendo feita por profissionais mas sim por “todo o mundo” as informações podem não 

ser correctas.” 

 

 

“Pode a Wikipédia parecer algo de inferior qualidade por ser aberta a todos. Em boa 

verdade, qualquer mau estudante desejoso de mostrar que não é ignorante pode 

aparecer e despejar lixo; pois que seja bem-vindo! Alguém disse: “Havendo olhos 

suficientes todos os erros são óbvios.” Uma comunidade aberta a todos há de incluir 

muita gente culta; rapidamente um estudante universitário, um professor, alguém mais 

erudito vai corrigir imperfeições ou acrescentar algo… daqui ate chegarmos a um 

“denominador maior” vai um passo. E depois, os “denominadores menores” fogem de 

abordar matérias que ignoram.” 
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Pode-se deduzir que o Wikipédia é uma boa ferramenta de trabalho em que o 

acesso à informação e alteração de documentos está bastante facilitada. Mas com isto 

surgem por vezes situações constrangedoras, como, vários documentos alterados por 

pessoas que não são especialistas, ou simplesmente actos de  puro vandalismo. 

Tenta envolver os visitantes num espírito de criação e de colaboração em que 

torna o documento na íntegra muito mais rico. 
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Google Docs 

 

O Google Docs é o software de edição colaborativa de documentos 

disponibilizada pela Google.  

Composto por editor de texto, de apresentações e folha de calculo.  

Compatível com Microsoft Office e OpenOffice  

Funciona totalmente online.  

Baseado na linguagem de programação AJAX (significa Asynchronous Javascript 

and Xml, e consiste em ter paralelamente as linguagens Javascript e Xml)  

O conceito fundamental por trás das ferramentas de edição colaborativa de 

documentos é permitirem que pessoas distantes no espaço (e até no tempo), cooperem 

na construção de um documento. Revela-se assim uma ferramenta de extrema utilidade 

no percurso académico (na elaboração de relatórios ou artigos científicos), bem como a 

nível profissional (na gestão de uma empresa)  

  

Vantagens: 

 

o é gratis; 

o tem aspecto familiar;  

o é de simples utilização;  

o mantém as versões anteriores dos documentos; 

o vai guardando automáticamente;    

o duas pessoas podem alterar em simultâneo;  

o avisa cada um dos utilizadores que o outro está a alterar;   

o pode contactar facilmente com os restantes membros clicando no nome da 

pessoa que se encontra no painel da esquerda;  

o painel à esquerda permite o utilizador organizar os seus documentos em pastas 

se assim o desejar ; 

o facilidade de transferir ficheiros de e para o docs;  
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o mantém a formatação original no caso de se fazer um upload;  

o suporta vários tipos de ficheiros como por exemplo txt. , pdf. , xls. , ods. , ppt.  

o caso um membro do grupo termine o seu trabalho pode passar a tutela do mesmo 

para alguém que ainda esteja envolvida no trabalho;   

o permite:  

� alterar o idioma dos menus e barras de ferramentas  

� pedir ajuda, de pesquisar os seus ficheiros mais facilmente usando o 

Google;  

� ser publicado na internet;  

� organizar os documentos por vários critérios; 

� que o autor decidir o momento em que quer partilhar o documento 

(se desde o inicio, se apenas depois de terminado) e com que 

colaboradores;  

� imprimir; 

o na situação particular das empresas, permite reduzir os custos na compra de 

licenças de software deste tipo.  

   

   

Desvantagens  

o não permite integração com outros sistemas CSCW "Computer Supported 

Cooperative Work";  

o tem falhas na utilização de ferramentas como justificar, tabulações e tamanha de 

páginas;  

o não indica no documento as mudanças feitas nem os autores das mesmas;  

o todos os utilizadores têm que ter uma conta google (gmail) para puder aceder aos 

documentos.  
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O que é? 

 Zoho é uma ferramenta colaborativa extremamente completa, dadas as suas 

múltiplas aplicações, que oferece aos seus inúmeros utilizadores um leque vasto de 

aplicações on-line de fácil acesso. Com uma funcionalidade simples e uma estética 

aprazível este programa dispõe de oito ferramentas principais das quais se destacam, 

entre as mais populres, Zoho Wiki e Zoho Writer 

 

Páginas do Zoho 
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Um aspecto particular desta ferramenta um tanto ou quanto cativante assenta na 

possibilidade de criar e desenvolver bancos de dados sem grande dificuldade e 

simultaneamente efectuar as devidas operações nos mesmos. É relevante o facto de se 

poder tornar público ou seja partilhar com outros utilizadores este tipo de projectos que o 

Zoho é capaz de gerar. 

 

As vertentes do Zoho 

Zoho Show 

 Esta aplicação assemelha-se muito ao Microsoft Office PowerPoint na medida em 

que cumpre o objectivo de manipular e editar slides. Como resultado final pode oferecer 

apresentações repletas de elementos áudio visuais.  

Zoho Sheet 

 A sua função tem com base efectuar cálculos e criar gráficos, assim pode-se 

afirmar que é um “Microsoft Office Excel” on-line e totalmente gratuito. 

Zoho Writer 

 Não só é uma ferramenta que permite criar, editar, aceder e partilhar documentos, 

como também admite que múltiplos utilizadores trabalhem no mesmo ficheiro em 

simultâneo. Sendo possível fazer upload de diversos formatos tais como Microsoft Word 

(DOC), OpenOffice text (ODT & SXW), HTML, RTF, JPG, GIF PNG. 

 

Zoho Wiki 

Faculta a criação de páginas Wiki de um modo relativamente elementar, podendo-

se formar páginas secundárias às quais se pode aceder através da página principal.  
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Estas são configuradas e editadas conforme as necessidades e gostos dos 

utilizadores. O resultado final consiste numa ou várias páginas WEB cuja organização 

personalizada de conteúdos específicos se pode partilhar com um grupo definido de 

pessoas ou mesmo publicar a mesma para que possa ser consultada por todos os 

interessados. 

 

Zoho Notebook 

 Numa página da aplicação em causa é exequível a adição de arquivos distintos 

(imagens, elementos áudio visuais, ficheiros HTML, URL, etc.). 

 

Zoho Chat 

É um ramo designado vulgarmente por “bate-papo”, com uma estética 

personalizada pode-se adicionar amigos e trocar todo o tipo de informação. 

 

 Em suma, para além das aplicações mencionadas anteriormente ainda existem 

muitas outras com funções distintas que pretendem melhorar a qualidade de trabalho 

dos utilizadores. Por exemplo, há as ditas business aplications: 

 

 - Zoho CRM (gerir relacionamentos administrativos com clientes)  

 - Zoho Projects  

 - Zoho Creator 

 - Zoho Invoice 

 - Zoho Meeting 

 - Zoho DB and Reports 

 - Zoho People 

 - Zoho Business 

 - Zoho Marketplace 
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 Estas são cada vez mais procuradas pelos ditos “business man” pois faculta, 

sem margem para dúvida, determindas tarefas que os mesmos possam ter. 

 

Zoho um programa perfeito? 

 

 Por muito completo e eficaz que seja há sempre pelo menos uma falha que o 

torna vítima de critica por parte dos utilizadores. 

 

 Alguns comentários acerca da ferramenta em questão: 

 

“Fora dois "pequenos" detalhes: segurança e conectividade. Nem todo executivo vai 

querer hospedar documentos confidenciais em um servidor de terceiros. Fora que, e se 

ele precisar daquela planilha com dados importantíssimos para apresentar em uma 

reunião e o acesso à Internet estiver fora do ar?”  

 

 

“Hoje, o Zoho Writer, um processador de texto online concorrente do Google Docs and 

Spreedsheets, deu um importante passo ao anunciar que vai permitir o acesso a 

documentos offline. O mais interessante é que ela vai usar o Gears, tecnologia da 

própria Google que permite a criação de aplicações Web que funcionam mesmo sem 

conexão de rede (offline). Atualmente, o Gears só é usado pelo Google Reader, mas 

existe a expectativa que ele seja usado também no GMail e no Google Docs. Seguindo 

essa tendência, a Zoho saiu na frente da Google!” 

 

“Cada ferramenta parece funcionar de forma isolada uma da outra. A interface do 

painel de controle da sua conta não é tão intuitiva quanto poderia.” 
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“A opção “Quick Edit” tem uma barra de ferramentas muito pobre. No modo “Power 

Edit” a barra de ferramentas de edição é bem completa, entretanto, o carregamento é 

bem pesado também, inclusive na hora de salvar os arquivos. 

No geral, foi o mais lento nos testes. Possui anúncios publicitários na tela também.” 

 

“Salva os arquivos finais em poucos formatos.” 

 

 

Preferências de alguns “users” 

 

 

 

Entre os comentários provenientes de diversos blogs pode-se concluir ,de 

grosso modo, que esta ferramenta colaborativa de documentação reflecte um 

perfeccionismo quase atingido pelos criadores da aplicação, todavia falha em 

determinados pormenores que uma vez acumulados fazem com que os utilizadores se 

revoltem. Mas sabe-se que apesar de tudo a adesão e a procura deste ramo 

tecnológico continua a aumentar.  
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Comparação 
 

 Dos três programas que foram abordados anteriormente não se pode dizer qual é, 

de facto, o melhor. Tendo em conta a informação contraditória que foi encontrada em 

diversas pesquisas realizadas sobre a respectiva questão pode-se considerar erróneo 

estipular qual é a aplicação mais completa e funcional. Sabendo que as tendência de 

cada utilizador leva a uma escolha pessoal. 
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Conclusão 

 

 Uma reflexão prolongada permitiu concluir que a Era informática em que vivemos 

proporciona um estilo de vida mais adequado ao ritmo de trabalho que não para de 

dilatar. Assim surgiram as ferramentas de documentação colaborativa a fim de 

satisfazer certas necessidades de trabalho e afins. 

 Cresceu assim um comércio “freeware” que luta por uma maior adesão por parte 

dos utilizadores WEB, programas tais como Google Docs, Zoho, Wiki, etc. Todos eles 

passaram a assumir um papel importante na vida de todos os que procuram 

modernizar os seus métodos de trabalho ou lazer. 

 Todavia, existem inúmeros factores que denegrecem a imagem destas 

aplicações colaborativas, por exemplo muitos dos utilizadores não possuem 

conhecimento necessário para poder trabalhar de forma produtiva e eficaz nos 

mesmos. E ainda surge aquela questão fulcral: o quão pode um Homem confiar na 

Máquina? Muitos erros surgem na medida em que se trabalha em algo de tão 

complexo, o que desencadeia por vezes uma perda total de trabalho exaustivo. 

 Após analisar os prós e os contras respectivos a todas estas ferramentas, pode-

se afirmar de grosso modo, que se gera um ambiente produtivo e cómodo àquele que 

procura realizar tarefas via WEB, contudo terá de adquirir um conhecimento básico em 

como operar as diversas funções que os programas de edição colaborativa de edição 

têm a oferecer. 
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Anexos 

 
 

Inquérito aos docentes 

 

Tema:  Edição Colaborativa de Documentação

 

1. Sabe qual é a utilidade do software de edição colaborativa de documentação?

 

2. Quais os programas que conhece?

 

3. Costuma recorrer a este software com frequência?

 

4. Se sim, com finalidade?

 

 

Gráficos realizados conforme os resultados obtidos

 

Sabe qual é a utilidade do software de edição 

colaborativa de documentação?
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Inquérito aos docentes  

Edição Colaborativa de Documentação 

Sabe qual é a utilidade do software de edição colaborativa de documentação?

programas que conhece? 

Costuma recorrer a este software com frequência? 

Se sim, com finalidade? 

Gráficos realizados conforme os resultados obtidos

 

Sim
30%

Não
70%

Sabe qual é a utilidade do software de edição 

colaborativa de documentação?

(1) 
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Sabe qual é a utilidade do software de edição colaborativa de documentação? 

Gráficos realizados conforme os resultados obtidos  

 



Projecto FEUP                   ”Edição Colaborativa de Documentação”                         Equipa 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-A grande parte dos inqueridos que responderam afirmativamente á resposta anterior 

afirmaram utilizar este tipo de software para transmitir todo o tipo de informação aos 

seus alunos   

32%

Costuma recorrer a este software com 
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A grande parte dos inqueridos que responderam afirmativamente á resposta anterior 

afirmaram utilizar este tipo de software para transmitir todo o tipo de informação aos 

32 %

23%

38%

7%

Quais os programas que 
conhece?

9%

59%

32%

Costuma recorrer a este software com 

frequência?

Frequentemente

ás vezes

nunca

(2) 

(3)
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A grande parte dos inqueridos que responderam afirmativamente á resposta anterior 

afirmaram utilizar este tipo de software para transmitir todo o tipo de informação aos 

Frequentemente

ás vezes

nunca

(3) 


