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Por quê?



Acreditamos que o que
fazemos é realmente 

importante.



A Wikimedia é um movimento baseado em
voluntários, os quais compartilham uma 

visão e um conjunto de valores.

O conhecimento deve ser livre e acessível
a todos seres humanos.



100.000
voluntários em todo o mundo
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O que imaginamos que será o movimento
Wikimedia em 2020?

Será um movimento orgânico, crescendo de forma
sustentável com o apoio de uma comunidade

diversa, dinâmica, atuante e orgulhosa
dos resultados conquistados de

forma ética e colaborativa.



Que tipo de estratégias e atividades contribuiriam
para isto se tornar realidade?

A estratégia deveria ser a de construir um grupo de
voluntários com valores comuns sólidos e uma

visão compartilhada positiva sobre o
movimento e as possibilidades

do futuro próximo.



Que tipo de estratégias e atividades contribuiriam
para isto se tornar realidade?

As atividades deveriam ser claras, objetivas, mensuráveis
e visando crescimento quantitativo e qualitativo da

comunidade Wikimedia nos mais diversos
projetos e o engajamento de grupos

ligados às áreas de educação e
cultura em geral.



Que formato de representação – se houver uma –
a comunidade aceitará como legítima?

A representação deveria existir, principalmente, devido aos aspectos
legais que são exigidos quando são formados contratos com

instituições culturais e fornecedores.

O grupo de usuários deveria apenas apoiar a comunidade no
planejamento, execução e avaliação dos resultados das

ações executadas e nunca tentar controlá-la ou
deturpar os seus valores intrínsecos. 



Como seria o processo de decisão, tendo em
vista estes objetivos?

O processo de decisão deveria ser transparente, colaborativo, ético e 
tendo como apoio a opinião dos membros que possuem maior grau

de conhecimento e capacidade de trabalho sobre o assunto a
ser decidido, apoiados pelos comentários,

sugestões e questionamentos dos
voluntários da comunidade.



Quais recursos, não apenas financeiros, gostaríamos que
estivessem disponíveis para as comunidades

de wikimedistas brasileiros?
Por que são importantes?

Acesso a membros da comunidade internacional e parceiros da
WMF que estejam colaborando em projetos semelhantes

aos que estejam acontecendo no Brasil.

Isto facilitaria a troca de conhecimento e aumentaria a
eficiência na execução das ações locais.



Que papel teriam os recursos financeiros? 
Quem os administraria? Quem os distribuiria?

Os recursos financeiros, advindos do programa de grants da
WMF ou de doações locais no Brasil, serviriam para a

realização de ações mais estruturadas e de maior
alcance, as quais necessitariam da contratação de

serviços, aquisição de materiais específicos e
gastos de logística com a comunidade.



Que papel teriam os recursos financeiros? 
Quem os administraria? Quem os distribuiria?

A administração e distribuição dos recursos financeiros deveria
caber ao grupo de usuários, o qual serviria apenas como

intermediário entre as fontes destes recursos e os
voluntários que assim o quisessem, instituições

culturais e fornecedores que deveriam ser
pagos e/ou reembolsados pelas

suas atividades.



Que papel teriam os recursos financeiros? 
Quem os administraria? Quem os distribuiria?

Não deveriam acontecer pagamentos ou reembolsos que
não estivessem previamente aprovados como parte de

projetos ou ações específicas. Portanto, a imensa
maioria dos recursos financeiros poderia ser

planejada com antecedência. 

Deveria ser contratada uma empresa independente para,
anualmente, auditar os relatórios financeiros e 

comprovar a sua validade. 



Que papel teria uma equipe paga?
Quem empregaria a equipe?

Se existisse uma equipe paga, ela seria a responsável pelas atividades 
essenciais e contínuas da comunidade, as quais muitas vezes são 

relegadas a um segundo plano, o acompanhamento dos
principais projetos em andamento e a gestão

dos recursos financeiros.

Esta equipe, caso existisse, deveria ser o mais reduzida e eficiente 
possível, seria empregada pela representação e teria suas

atividades acompanhadas pela comunidade.
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Existem 3 caminhos principais no futuro do movimento
Wikimedia no Brasil.

I
A comunidade continuaria gerando conteúdo para os diversos

projetos online e agiria, esporadicamente, com ações
individuais de outreach. 

A WMF poderia apoiar estas ações de outreach com
informação e recursos financeiros.



Existem 3 caminhos principais no futuro do movimento
Wikimedia no Brasil.

II
A comunidade continuaria gerando conteúdo para os diversos

projetos online e agiria, de forma planejada e em conjunto
com a WMF, com ações de outreach estruturadas. 

A WMF apoiaria estas ações de outreach com
informação e recursos financeiros.



Existem 3 caminhos principais no futuro do movimento
Wikimedia no Brasil.

III
A comunidade constituiria um capítulo, continuaria gerando conteúdo 

para os diversos projetos online e agiria, de forma planejada e em 
conjunto com a WMF, com ações de outreach estruturadas,

contínuas, em larga escala e de ciclo longo.

A WMF apoiaria estas ações de outreach com
informação e recursos financeiros.
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Se o capítulo da Wikimedia no Brasil existisse, além da geração de 
conteúdo online já realizada atualmente, seriam possíveis

ações de outreach mais estruturadas, contínuas, em
larga escala e de longa duração.

Possivelmente, existiriam Atividades Contínuas (Core) e Atividades 
Específicas que seriam realizadas lado a lado durante o ano. 



Entre as Atividades Contínuas (Core), destacam-se as seguintes: 

- Suporte a professores, coletivos e organizações
- Busca por novos parceiros estratégicos
- Report de dados
- Análise e aprimoramento dos filtros de edição
- Relatos de caso focados em “how to” e “best pratices”
- Atualização contínua do blog



Entre as Atividades Específicas, destacam-se as seguintes: 

- Programa de educação com professores que já contribuem
- Programa de educação para captar novos professores
- Produção de materiais de apoio com destaque para vídeos
- Criação, adaptação e atualização de ferramentas
- Análise de dados e filtros de edição
- Safaris e concursos fotográficos
- GLAM
- Apoio a projetos específicos da WMF



Muito Obrigado!


