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RESUMO 

i 

OPENK3M - UM MODELO DE MATURIDADE ABERTO E MODULAR DE GESTÃO 

DO CONHECIMENTO E UM MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Autor: Cleyverson Pereira Costa 

Orientador: Prof. Dr. Hermano Perrelli de Moura 

 

RESUMO 

 

Buscando ampliar vantagem competitiva, as organizações passaram a dedicar 

atenção especial ao gerenciamento de um ativo bastante peculiar: o conhecimento. 

Com o objetivo de fomentar o conhecimento nas organizações, surge a Gestão do 

Conhecimento, disciplina que, resumidamente, pode ser entendida como um 

conjunto de ações e práticas de apoio através das quais a organização, de forma 

explícita e sistemática, gerencia e aperfeiçoa seus processos de conhecimento. 

Como forma de auxiliar este processo, surgem então os modelos de maturidade. 

Contudo, limitações são encontradas em diversos modelos, tais como: generalidade, 

alto custo e dificuldade de obtenção de material. Assim, como forma oferecer uma 

solução às limitações identificadas, este trabalho apresenta o OpenK3M e o Módulo 

de Gestão de Projetos.  A fim de validar a proposta desenvolvida um estudo de caso 

foi realizado. Este foi realizado em uma organização de desenvolvimento de 

software, no qual a partir das características e abordagem de avaliação do 

OpenK3M, dados foram coletados, tabulados e analisados, resultando em um plano 

de melhoria para a organização. A fim de ressaltar a relevância do OpenK3M, uma 

análise comparativa também foi realizada, fortalecendo os ganhos obtidos. 

 

Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento, Modelos de Maturidade de Gestão do 

Conhecimento, Gestão de Projetos, Modelos de Maturidade de Gestão de Projetos.
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OPENK3M - AN OPEN AND MODULAR KNOWLEDGE MANAGEMENT 

MATURITY MODEL AND A MODULE FOR PROJECT MANAGEMENT  

 

Author: Cleyverson Pereira Costa 

Advisor: Prof. Phd. Hermano Perrelli de Moura 

 

ABSTRACT 

 

Seeking to increase competitive advantage, organizations have been taken special 

attention to managing a special asset: knowledge. In order to promote knowledge in 

organizations, emerge the knowledge management discipline, which, briefly, can be 

understood as a set of actions and practices through which the organization explicitly 

and systematically manages and improves its knowledge processes. In order to 

assist this process, then emerges the maturity models. However, there are limitations 

in several models, such as the generality in its operation, high cost and difficulty of 

obtaining material. Thus, as a way to offer a solution to the limitations identified, this 

work presents the OpenK3M and the Project Management Module. In order to 

validate it, a case study was conducted. The study case was done in a software 

development organization, where according to the features and OpenK3M 

assessment approach data were collected, tabulated and analyzed, resulting in an 

improvement plan for the organization. In order to emphasize the relevance of 

OpenK3M, a comparative analysis was also performed, supporting the gains 

achieved. 

 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Maturity Models, 

Project Management, Project Management Maturity Models. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 1 

Capítulo 

1 
1.1 Introdução  

Introdução 

O primeiro capítulo apresenta uma visão geral deste trabalho de mestrado. Este 

capítulo está estruturado conforme as seguintes seções: 

1. Contexto e Motivação: esta seção caracteriza o contexto no qual este trabalho 

está inserido, ou seja, qual o tema de pesquisa associado e motivação. 

2. Método de Pesquisa: delineia o processo de pesquisa, dentro de uma lógica 

tal que satisfaça os objetivos deste trabalho. Aborda em essência a 

qualificação do método e o processo de desenvolvimento escolhidos. 

3. Qualificação dos Problemas: esta seção relaciona os problemas que serão 

analisados e para os quais serão propostas hipóteses. 

4. Qualificação das Hipóteses: esta seção relaciona as hipóteses propostas, as 

quais serão submetidas posteriormente a experimentos de prova com o intuito 

de corroborá-las ou refutá-las. 

5. Objetivos: esta seção destaca os objetivos que devem ser alcançados com a 

conclusão deste trabalho. 

6. Contribuições Científicas: esta seção lista as contribuições científicas 

oriundas da realização deste estudo. 
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7. Estrutura do Trabalho: esta seção expõe como estão organizados os 

capítulos desta dissertação. 

1.1 Contexto e Motivação 

Estamos diante de um momento de rara complexidade no mundo corporativo e na 

sociedade em geral, no qual fenômenos econômicos e sociais, de alcance mundial, 

são responsáveis pela reestruturação dos ambientes de negócio. É neste contexto 

que o conhecimento, ou melhor, a Gestão do Conhecimento (GC) se apresenta 

como valioso recurso estratégico, tanto para pessoas quanto organizações (BURES, 

2009). 

Snyman e Squier (2004, p.236) defendem que a gestão do conhecimento é 

crescentemente reconhecida pelos executivos seniores como uma importante 

dimensão da estratégia de negócios e que contribui para o desempenho 

organizacional.  

Uma pesquisa, realizada pela FGV junto as 500 maiores empresas 

brasileiras, aponta que 81% dos executivos acreditam que a gestão do 

conhecimento é importante para os negócios, 15% já possuem sistemas 

implantados, 34% estão em processo de implantação e 80% acreditam que é 

necessário utilizar ferramentas para gerenciar o conhecimento (MOURA, 2002).  

Outra pesquisa, realizada pela EConsulting (2004) com uma amostra 

composta por executivos de 200 empresas de grande porte sediadas no Brasil, 

nacionais e multinacionais, de diversos setores da economia, apresenta uma 

posição semelhante à informada pela FGV, como apresentado na Figura 1.1. 
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Figura 1.1: A Gestão do Conhecimento no Brasil (ECONSULTING, 2004). 

De acordo com Hubert e Lemons (2009), as perguntas mais comuns, 

advindas dos executivos são “Qual investimento está sendo feito em gestão do 

conhecimento? É o suficiente? É muito? O que estamos ganhando com estes 

investimentos?”. 

Nesse contexto, segundo Kankanhalli (2005, p.20), medir o valor de iniciativas 

de gestão do conhecimento tornou-se imperativo para verificar se as expectativas de 

vantagem competitiva estão se concretizando. Segundo Ahmed et al. (1999, p.306), 

existem vários outros argumentos utilizados para justificar a importância da medição 

da gestão do conhecimento, como: 

1. Porque não se pode gerenciar o que você não pode medir; 

2. Para determinar em que a organização necessita atentar e aprimorar;  

3. Para prover metas para as pessoas monitorarem seus próprios níveis de 

desempenho; 

4. Para dar uma indicação do custo de implementação; 

5. Para criar padrões para comparação; 

6. Para auxiliar nos esforços de conformação com objetivos de negócios. 

Realizar iniciativas de gestão do conhecimento envolve também o alcance de 

uma mudança significativa em termos de processo, ações, cultura e tecnologia, 
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sendo improvável que esta transformação seja alcançada em um único passo 

(Kochikar, 2000). Portanto, existe a necessidade de adoção ferramentas que 

proporcionem um meio de avaliar o progresso e transformação proporcionada pelas 

iniciativas de gestão do conhecimento implementadas e identificar novas 

oportunidades a serem desenvolvidas. Uma destas ferramentas são os modelos de 

maturidade de gestão do conhecimento. 

Segundo Hubert e Lemons (2009), modelos de maturidade de gestão do 

conhecimento são instrumentos que permitem mensurar o nível corrente das 

práticas em uma organização. De posse desta informação, cada organização pode 

então estruturar a melhoria das suas práticas com o intuito de galgar níveis maiores 

de maturidade. Caminhando desta forma rumo a excelência na gestão de seu 

conhecimento organizacional. 

De acordo com Pee, Teah e Kankanhalli (2006), mesmo existindo diversos 

modelos de maturidade, detalhes sobre como executar o processo de avaliação são 

apresentados de forma superficial, quando apresentados. Outra característica 

identificada é a de que os modelos de maturidade estão seguindo um caminho 

diferente ao que está sendo trilhado pelas metodologias de gestão de conhecimento. 

As metodologias estão sendo desenvolvidas observando a segmentação das áreas, 

convergindo para atuar em áreas específicas, como nos trabalhos apresentados por 

Santiago Junior (2002), Lima, Conceição, Vinhas et. al. (2004), Fujikawa (2007) e 

Hanashiro e Cleto (2007), enquanto os modelos de maturidade permanecem 

generalistas, não tendo assim um olhar clínico para as particularidades de áreas 

específicas. Desta forma, Portanto, observa-se uma lacuna que pode ser preenchida 

com a proposta de um modelo de maturidade modular que saia da generalidade 

para a especificidade. 

Na escolha do contexto de segmentação que proporcionará o 

desenvolvimento de um módulo ao modelo de maturidade, vê-se a Gestão de 

Projetos (GP) como relevante, pois na prática de gerenciamento de projetos a 

gestão conhecimento é posicionada como fator fundamental de sucesso (RUS, 

LINDVALL, 2002). 
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Kliem (1998) e Rus e Lindvall (2002) listam um conjunto de fatores que 

evidenciam a relevância do uso da gestão do conhecimento na gestão de projetos, 

sendo: melhora na capacidade de inovação e otimização de processos; melhor 

aproveitamento do conhecimento já existente; diferenciação entre as demais 

empresas; aperfeiçoamento das competências dos recursos humanos; mitigação do 

impacto negativo gerado pelo turnover; e melhor time-to-market (agilidade na 

tomada de decisão). No âmbito da gestão de projetos, modelos de maturidade que 

oferecem um meio de alcançar a excelência têm sido propostos, contudo, estes 

modelos possuem baixa aderência à gestão do conhecimento. 

Portanto, a partir do que fora apresentado, e por ter sido verificado a ausência 

de um modelo de maturidade de gestão do conhecimento para a gestão de projetos, 

este trabalho de dissertação direciona seu foco de estudo no seguinte tema: o 

desenvolvimento de um modelo de maturidade de gestão do conhecimento 

aberto e modular que proporcione a busca pela excelência em gestão do 

conhecimento na prática de gerenciamento de projetos. 

1.2 Método de Pesquisa 

A definição do instrumental metodológico esta diretamente relacionada com o 

problema a ser estudado. O arcabouço de referencia metodológica, quando 

cuidadosamente selecionado, e o que confere rigor cientifico a um trabalho de 

pesquisa (MARCONI, LAKATOS, 2004).  

De acordo com o objetivo central desta pesquisa pode-se classificar a mesma 

como exploratória, uma vez que tem a finalidade de apresentar uma proposta de 

um modelo de um modelo de maturidade aberto e modular de gestão do 

conhecimento e um módulo de gestão de projetos. A elaboração do modelo proposto 

foi baseada em uma abordagem indutiva, amparada pelos métodos de 

procedimento estruturalista e comparativo. A utilização de tais métodos de 

procedimento foi fundamental para realização de uma análise qualitativa das 

informações obtidas em uma pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2002), pesquisas exploratórias tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o tema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir 

hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo o aprimoramento 
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de idéias ou a descoberta de intuições. Na maioria das vezes este tipo de pesquisa 

assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso (GIL, 2002). 

O método de abordagem indutiva caracteriza-se por partir de um conjunto de 

dados particulares, suficientemente constatados, para inferir uma verdade geral, não 

necessariamente contida nas partes examinadas. Sua aplicação é dividida em três 

etapas: i) observação dos fenômenos; ii) descoberta da relação entre eles; e, por 

fim, iii) a generalização das conclusões (MARCONI, LAKATOS, 2004). 

Nas investigações, geralmente, utiliza-se uma combinação de dois ou mais 

métodos usados concomitantemente. O método de procedimento estruturalista 

permite a comparação de experiências a partir da constituição de um modelo que 

represente o objeto de estudo. O método comparativo, por sua vez, é utilizado para 

verificar similaridades e explicar divergências entre os fenômenos estudados, 

permitindo analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, 

abstratos e gerais (MARCONI, LAKATOS, 2004). Em síntese, este trabalho segue a 

seguinte Abordagem Metodológica (Quadro 1.1): 

Quadro 1.1: Síntese da Abordagem Metodológica. 

 

1.2.1 Processo de Desenvolvimento 

Uma vez definido o método de pesquisa, foi estruturado o processo de 

desenvolvimento da pesquisa, como forma de obter maior precisão na identificação 

de eventuais lacunas e deficiências das práticas percebidas. Nesse sentido, a Figura 

1.2 apresenta uma visão geral do processo de desenvolvimento deste trabalho. 

 

Quanto ao Objetivo Exploratória

Quanto ao Procedimento Técnico Pesquisa Bibliográfica

Natureza das Variáveis Qualitativa

Método de Abordagem Indutivo

Métodos de Procedimento Comparativo e Estruturalista
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Figura 1.2: Visão Geral da Metodologia de Desenvolvimento. 

A Quadro 1.2, apresentada abaixo, descreve as etapas da metodologia 

apresentada na Figura 1.2. 

Quadro 1.2: Descrição da Metodologia de Desenvolvimento. 

Etapa Descrição 

1: Revisão 

Bibliográfica em 

Largura 

Esta primeira etapa tem como objetivo estudar e compreender 

o conhecimento prévio, assim como teorias existentes, e 

trabalhos relacionados com esta pesquisa. Esta revisão 

bibliográfica é dita em largura, pois analisará um grande 

conjunto de material; porém, sem ater-se a detalhes. 

2: Proposição de 

Hipóteses e 

Problemas 

A segunda etapa tem como objetivo elaborar de forma objetiva 

e clara os problemas de pesquisa e hipóteses deste trabalho. 

3: Revisão 

Bibliográfica em 

Profundidade 

 

Na terceira etapa, uma nova revisão bibliográfica será 

conduzida. Contudo, esta é dita em profundidade, pois irá 

analisar em detalhes os trabalhos diretamente relacionados 

com os problemas deste trabalho. 
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Etapa Descrição 

4: Desenvolvimento 

da Proposta 

A quarta etapa tem como objetivo elaborar a solução proposta 

por este trabalho; no caso, um modelo de maturidade modular 

e um módulo de gestão de projetos. Para tanto, será feito uso 

dos métodos de procedimento comparativo e estruturalista. 

5: Testagem 

A quinta etapa consiste em validar as hipóteses da pesquisa 

através da experimentação do modelo de maturidade 

proposto. Para tanto, será feito uso do método de 

procedimento monográfico, também conhecido como estudo 

de caso, que tem como objetivo aplicar o modelo em 

empresas reais. Para maiores detalhes sobre o processo de 

testagem, visite a Seção 6.2.5 (Processo de Avaliação). 

6: Análise dos 

Resultados 

A sexta etapa tem como objetivo analisar e estruturar os 

resultados obtidos a partir do estudo monográfico realizado. 

Esta análise será na sua essência quantitativa, com o intuito 

de interpretar os detalhes e relações relevantes do estudo. 

7: Hipóteses 

Corroboradas 

Os esforços são direcionados à sétima e ultima etapa caso as 

hipóteses tenham sido corroboradas, em função da análise 

quantitativa realizada. 

8: Hipóteses 

Refutadas 

Os esforços são direcionados à oitava e ultima etapa caso as 

hipóteses tenham sido refutadas, em função da análise 

quantitativa realizada. As hipóteses refutadas podem servir de 

insumo para a criação de novas propostas de pesquisa. 

 

A Figura 1.3 apresenta o processo utilizado no desenvolvimento do modelo 

proposto. 
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Figura 1.3: Processo de Definição do Modelo Proposto. 

A Quadro 1.3, apresentada abaixo, descreve as etapas do processo de 

definição do módulo base e do módulo de gerenciamento de projetos, definido na 

Figura 1.3. 

Quadro 1.3: Processo de Definição do Modelo Proposto. 

Etapa Descrição 

4.1: Identificação de 

Aspectos Relevantes 

de GP e GC 

 

Esta etapa identifica aspectos de ambas às áreas, GC e GP, 

a fim de permitir a definição estrutural do modelo (Etapa 4.2). 

As subáreas de maior interesse e ênfase de estudo são: 

modelos de maturidade de gestão de projetos, modelos de 

maturidade de gestão do conhecimento e práticas de gestão 

do conhecimento aplicada à gestão de projetos.  

4.2: Definição 

Estrutural do Modelo 

Esta etapa é responsável por definir a estrutura do modelo, 

isto é, seus níveis e formas de avaliação. A volta à etapa 

anterior para realização de ajustes pode ser necessário.  

4.3: Detalhamento 

Conceitual do 

Modelo 

Esta etapa é responsável por definir o conteúdo de cada 

nível do modelo, bem como os questionários que o 

compõem. 

4.4: Calibragem do 

Modelo 

Esta etapa é responsável por definir formas de cálculo da 

maturidade organizacional, sendo definidos valores e 

critérios de aceitação para os níveis do modelo. 
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1.3 Qualificação dos Problemas 

A partir do cenário descrito na seção anterior, pode-se destacar os seguintes 

problemas: 

1. Problema da pesquisa: é possível desenvolver um modelo de maturidade de 

gestão do conhecimento aberto e modular e que possua um processo de 

construção estruturado e com embasamento científico? 

a) Relevância: sendo a gestão do conhecimento uma área complexa e 

abstrata, e que demonstra sinais de segmentação como meio de mitigar 

tal complexidade e abstração, o desenvolvimento de um modelo de 

maturidade que acompanhe esta característica se apresenta como 

plausível. Isto se deve ao fato de esta nova abordagem proporcionar uma 

melhor efetividade ao avaliar o nível de maturidade e por ainda não ter 

sido verificado na literatura um modelo com esta abordagem. 

b) Subproblemas: o problema de pesquisa é decomposto nos seguintes 

subproblemas para melhor compreensão. 

i. Subproblema 1: é possível avaliar os modelos de maturidade 

existentes, principalmente os de gestão do conhecimento e gestão de 

projetos a fim de identificar características como funcionamento, 

similaridades, pontos fortes e limitações? 

ii. Subproblema 2: qual é o processo utilizado no desenvolvimento de um 

modelo de maturidade no contexto proposto? Caso não exista um 

processo já definido, é possível elaborar uma proposta? 

iii. Subproblema 3: após seu desenvolvimento e aplicação, é possível 

elaborar um plano de melhoria para a organização a partir dos 

resultados? 

iv. Subproblema 4: é possível definir critérios gerais de ligação para que 

módulos desenvolvidos a parte possam ser suportados pelo módulo 

base? 
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2. Problema da pesquisa: é possível e relevante desenvolver um módulo de 

gestão do conhecimento para a gestão de projetos e integrá-lo ao módulo 

base? 

a) Relevância: a efetiva gestão de projetos é apresentada como fator crítico 

de sucesso para as organizações e quando alinhada corretamente à 

gestão do conhecimento, proporciona à organização um grande diferencial 

competitivo, aumentando consideravelmente as chances de sucesso. 

b) Subproblemas: o problema de pesquisa é decomposto nos seguintes 

subproblemas para melhor compreensão. 

i. Subproblema 1: é possível satisfazer os critérios gerais de ligação 

definidos pelo módulo base? 

ii. Subproblema 2: existem práticas já definidas de gestão do 

conhecimento voltadas para a gestão de projetos, e caso não existam, 

é possível identificá-las? 

1.4 Qualificação das Hipóteses 

Para os problemas descritos na seção anterior, são levantadas as seguintes 

hipóteses: 

1. Hipótese 1: é possível categorizar os modelos existentes a partir de um 

conjunto de variáveis predefinidas cuja escala de valores capture o 

funcionamento, as similaridades, pontos fortes e limitações. 

a) Correlação: esta hipótese está relacionada com o subproblema 1 do 

problema de pesquisa 1. 

b) Contextualização: esta categorização será utilizada para identificar 

limitações que serão tratadas no modelo proposto e pontos fortes que 

após avaliação, poderão ser incorporadas ao modelo proposto. 

2. Hipótese 2: é possível, a partir de modelos de maturidade de gestão do 

conhecimento e gestão de projetos existentes, elaborar um modelo de 

maturidade aberto e modular de gestão do conhecimento e um módulo de 
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gestão de projetos e valida-lo através de um estudo de caso em uma 

organização real. 

a) Correlação: esta hipótese está relacionada com os subproblemas 2, 3 e 4 

do problema de pesquisa 1 e subproblemas 1 e 2 do problema de 

pesquisa 2. 

b) Contextualização: informações adquiridas na revisão da literatura 

nortearão o processo de desenvolvimento. Após sua construção, o modelo 

será aplicado em uma organização como forma de validá-lo. 

1.5 Objetivos 

Este trabalho possui um objetivo geral para o qual são direcionados todos os 

esforços. No entanto, para que se possa atingir com sucesso este objetivo principal, 

alguns objetivos específicos precisam ser progressivamente alcançados. As 

próximas subseções apresentam estes objetivos. 

1.5.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo deste trabalho é propor um Modelo de Maturidade Aberto e 

Modular de Gestão do Conhecimento e um Módulo de Gerenciamento de Projetos. 

Este modelo visa avaliar como as organizações estão trabalhando a gestão do 

conhecimento enquanto o módulo de gestão de projetos oferece uma análise mais 

detalhada para o contexto da gestão do conhecimento na gerência de projetos. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

O objetivo geral é decomposto nos seguintes objetivos específicos: 

1. Estudar em profundidade os modelos de maturidade de gestão de projetos e 

gestão do conhecimento de maior ênfase na literatura, identificando o 

funcionamento, similaridades, pontos fortes e limitações; 

2. Verificar se os modelos de gestão de projetos abordam a gestão do 

conhecimento de forma eficiente; 

3. Elaborar a abordagem de avaliação do modelo, ou seja, definir se terá uma 

abordagem investigativa, baseada em questionários ou hibrida; 
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4. Desenvolver a conceituação do módulo base, definindo as características de 

cada nível de maturidade; 

5. Desenvolver o módulo de gestão de projetos; 

6. Propor um processo de avaliação pra aplicação em uma organização; 

7. Selecionar uma organização e aplicar o modelo, a fim de validá-lo; 

8. Consolidar os resultados obtidos com a aplicação do modelo e a partir destes 

gerar um plano de melhoria. 

9.  Por fim, analisar os pontos positivos e oportunidades de melhoria 

identificadas com o processo de construção e durante a aplicação do modelo 

em uma organização real. 

1.6 Contribuições Científicas  

As principais contribuições deste trabalho são: 

1. Uma detalhada análise comparativa considerando os modelos de maturidade 

de gestão de projetos e gestão do conhecimento abordado neste trabalho; 

2. Uma descrição detalhada do processo de desenvolvimento do módulo base e 

do módulo de gestão de projetos; 

3. O modelo em si, ou seja, a conceituação dos níveis e ferramentas de 

avaliação, tanto para o módulo base quanto para o módulo de gestão de 

projetos. 

4.  Um processo válido para a aplicação do modelo em uma organização; 

5.  Um exemplo de plano de melhoria desenvolvido a partir da consolidação e 

análise dos resultados obtidos com a avaliação em uma organização real; 

6. Recomendações sobre como proceder na execução de uma avaliação de 

maturidade utilizando o modelo proposto. 
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1.7 Estrutura da Dissertação  

Este documento, que contém o trabalho de dissertação, encontra-se estruturado da 

seguinte maneira: 

Capítulo 1 - Introdução: o primeiro capítulo contextualizou este trabalho, 

discriminando o tema da pesquisa, os problemas e hipóteses correlacionadas, 

assim como os objetivos e contribuições científicas esperadas. 

Capítulo 2 - Gestão de Projetos: o segundo capítulo apresenta os principais 

conceitos da gestão de projetos, e do PMBOK (do inglês Project Management 

Body of Knowledge). 

Capítulo 3 - Gestão do Conhecimento: o terceiro capítulo provê uma 

descrição sucinta da evolução dos modelos de gestão, apresenta também os 

conceitos básicos de Gestão do Conhecimento e trata da sua utilização 

aplicada à pratica de gestão de projetos. 

Capítulo 4 - Modelos de Maturidade: o quarto capítulo apresenta os 

principais modelos de maturidade de Gestão do Conhecimento e Gestão de 

Projetos. Neste capítulo também são apresentadas duas análises 

comparativas, uma abordando os modelos de gestão do conhecimento e 

outra os modelos de gerenciamento de projetos abordados neste trabalho. 

Capítulo 5 - O Modelo de Maturidade OpenK3M: o quinto capítulo aborda 

as decisões tomadas no desenvolvimento do módulo base e módulo de 

gestão de projetos. Neste capítulo são apresentados as características gerais 

do modelo, a conceituação dos níveis de maturidade, as características 

específicas de cada nível de maturidade, bem como os instrumentos de 

avaliação e sugestões sobre como conduzir um processo de avaliação. 

Capítulo 6 – OpenK3M na Prática (Estudo de Caso): o sétimo capítulo 

apresenta as definições da aplicação do modelo em uma empresa. A 

aplicação será detalhada conforme o método monográfico, no qual a 

organização avaliada será caracterizada, os dados da avaliação serão 

coletados, consolidados e posteriormente analisados. Por fim, um plano de 

melhoria será proposto, baseando-se na análise dos resultados obtidos. 
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Capítulo 7 - Conclusões e Trabalhos Futuros: o oitavo capítulo concluirá 

este trabalho resumindo os resultados da pesquisa. Também serão descritas 

limitações encontradas e serão propostos trabalhos futuros pertinentes. 
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Capítulo 

2 
2.1 Gestã
o de 
Projetos  Gestão de Projetos 

O segundo capítulo apresenta os conceitos básicos sobre gerenciamento de 

projetos e uma breve descrição do Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK). Este capítulo está estruturado conforme as seguintes seções: 

1. Introdução: apresenta uma visão panorâmica da área de gestão de projetos. 

2. PMBOK: apresenta os grupos de processos, suas interligações e áreas do 

conhecimento.  

3. Considerações do Capítulo: apresenta a visão do autor sobre os principais 

aspectos abordados no capítulo. 

2.1 Introdução 

Segundo o PMBOK (PMI, 2004), Gerência de Projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas em atividades do projeto, a fim 

de satisfazer ou exceder as necessidades e expectativas dos stakeholders (partes 

interessadas no projeto). Isso envolve, invariavelmente, equilibrar demandas 

concorrentes em relação a: a) escopo, prazo, custo e qualidade; b) stakeholders com 

necessidades e expectativas diferenciadas; e c) requisitos identificados 

(necessidades) e não identificados (expectativas). 
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Vargas (2000), por sua vez, define projeto como um empreendimento não 

repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, 

meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido 

por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos 

envolvidos e qualidade. 

Vargas (2000), apud Wideman (1992), assume que outras características 

devem ser consideradas com atenção especial, como raridade, restrições (como 

limitadores vinculados aos fatores tempo, capital e/ou recursos), multidisciplinaridade 

(requerendo integração entre atores e áreas diversas) e complexidade 

(principalmente no que tange aos aspectos de divergência de objetivos e da 

constante mudança tecnológica). 

Segundo Kerzner (2003), as empresas que adotam uma filosofia e práticas 

maduras de gerenciamento de projetos estão mais capacitadas ao sucesso na 

corrida pelo mercado do que aquelas que continuam com as velhas práticas. 

Segundo o autor, o mundo está finalmente reconhecendo a importância da gerência 

de projetos e seu impacto na lucratividade da organização.  

2.2 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

O PMBOK é um guia de referência que descreve o conjunto de conhecimento dentro 

da profissão de gerência de projetos, apresentando as melhores práticas existentes. 

É um material genérico que serve para todas as áreas, ou seja, tanto para 

construção de um edifício como para a produção de software. Este guia é 

desenvolvido e publicado pelo PMI (Project Management Institute), uma organização 

sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos em 1969 e que se dedicada ao 

fomento da gestão de projetos no mundo (SATO, 2004; ROUILLER, 2004).  

O PMI (2004) considera que um projeto, ao longo de seu ciclo de vida, é 

composto por processos, que nada mais são um conjunto de ações realizadas por 

pessoas e que se destina à obtenção de resultados. Os processos de projeto podem 

ser classificados em duas categorias: 

1. Processos de gerenciamento de projetos: descrevem, organizam e 

completam o trabalho envolvido no projeto. Os processos de gerenciamento 
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de projetos normalmente são aplicáveis a todos os tipos de projetos. Os 

grupos de processo desta categoria são os contemplados pelo PMBOK.  

2. Processos orientados ao produto: especificam e criam o produto do 

projeto. Estes tipos de projetos estão diretamente vinculados ao ciclo de vida 

específico de cada projeto, variando de acordo com a área de aplicação e as 

características particulares de cada projeto. 

As duas categorias de processos de projeto sobrepõem-se e integram-se ao 

longo de toda a existência do projeto. O PMBOK 2004 é composto por 44 processos 

de gerenciamento de projetos que são organizados em cinco grupos (PMI, 2004):  

1. Processos de Iniciação: reconhecer que um projeto ou fase deve começar e 

se comprometer para executá-lo(a). 

2. Processos de Planejamento: planejar e manter um esquema de trabalho 

viável para se atingir os objetivos de negócios que determinaram a existência 

do projeto. 

3. Processos de Execução: coordenar pessoas e outros recursos na realização 

do projeto.  

4. Processos de Controle: assegurar que os objetivos do projeto estão sendo 

atingidos por meio do monitoramento e avaliação do seu progresso, tomando 

ações corretivas quando necessário. 

5. Processos de Encerramento: formalizar a aceitação do projeto ou fase e 

encerrá-lo(a) de forma organizada.  

Esses cinco grupos de processos possuem dependências claras e são 

executados na mesma seqüência em todos os projetos (PMI, 2004). A Figura 2.1 

apresenta as conexões entre os grupos de processos. 
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Figura 2.1: Ligações entre os grupos de processo (PMI, 2004). 

Com o objetivo de organizar o conhecimento sobre gerenciamento de projetos 

o PMI definiu nove áreas de conhecimento em gerência de projetos, como 

apresentado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Áreas do Conhecimento do PMBOK (PMI, 2004). 

A seguir é apresentada uma breve contextualização de cada uma das nove 

áreas do conhecimento abordadas pelo PMBOK (PMI, 2004): 

1. Gerenciamento de Integração: processos que garantem que os diversos 

elementos do projeto estão apropriadamente coordenados.  
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2. Gerenciamento de Escopo: processos necessários para garantir que o 

projeto inclui todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido, para 

que seja completado com sucesso.  

3. Gerenciamento do Tempo: processos que garantem que o projeto seja 

concluído no tempo correto.  

4. Gerenciamento de Custo: processos necessários para garantir que o projeto 

seja completado dentro do orçamento aprovado.  

5. Gerenciamento da Qualidade: processos que visam determinar as 

responsabilidades, os objetivos e as políticas para atender às necessidades 

que motivam o projeto.  

6. Gerenciamento de Recursos Humanos: processos para garantir o uso 

eficiente das pessoas envolvidas no projeto. 

7. Gerenciamento de Comunicações: processos necessários para que a 

informação do projeto seja gerada, coletada, disseminada e armazenada e/ou 

descartada da forma correta.  

8. Gerenciamento de Risco: processos que identificam, analisam e respondem 

aos riscos do projeto.  

9. Gerenciamento de Aquisições: processos necessários para a aquisição de 

bens e serviços de terceiros.  

2.3 Considerações do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentando a definição de projeto como uma empreitada sujeita 

a riscos, devido à natureza única de suas atividades, de seus produtos e de seus 

objetivos. Para minimizar os riscos, é importante executar um projeto por meio de 

métodos eficazes e conceitualmente sólidos, como os contidos no PMBOK. 

Abordou-se também que o sucesso de um projeto não é medido apenas quando os 

resultados técnicos são atingidos, mas numa visão mais ampla e atual, deve ser 

medido face ao atendimento às diferentes necessidades e expectativas dos 

stakeholders envolvidos no projeto. Neste sentido, mostra-se necessário um grande 
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esforço por parte do gerente de projeto, sendo ele o principal responsável por alinhar 

o trabalho da equipe e superar dificuldades ao longo da execução do projeto. 

Por fim, a gestão de projetos se mostra como uma disciplina em 

desenvolvimento, com diversos problemas em aberto. Como principais desafios têm-

se: criação de estruturas organizacionais e processos que tornem mais racional o 

uso dos recursos alocados em projetos, métodos de estimativas de prazo e custo, 

métodos de análise de risco, métodos de tomada de decisão, técnicas de 

comunicação, técnicas de gestão do conhecimento e o processo de formação de 

profissionais capacitados em gestão de projetos. 
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Capítulo 

3 
3.1 Gestã
o do 
Conhecimen
to  

Gestão do Conhecimento 

O terceiro capítulo apresenta os conceitos da gestão do conhecimento e sua 

aplicação na gestão de projetos. Este capítulo está estruturado conforme as 

seguintes seções: 

1. Introdução: esta seção apresenta uma visão geral sobre a evolução dos 

modelos empresariais. 

2. Gestão do Conhecimento: esta seção apresenta os conceitos básicos sobre a 

área em questão. 

3. Gestão do Conhecimento Aplicado à Gestão de Projetos: esta seção 

descreve como a gestão do conhecimento pode ser aplicada à gerência de 

projetos. 

4. Considerações do Capítulo: esta seção apresenta a visão do autor sobre os 

principais aspectos abordados no capítulo. 

3.1 Introdução 

No contexto mundial, o Brasil apresentou certa resistência para abrir sua economia à 

globalização, posição que remeteu a um atraso de aproximadamente duas décadas 
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das empresas nacionais em relação às empresas multinacionais estrangeiras, 

considerando novas tendências e evolução tecnológica.  

Com a globalização, constatou-se no cenário nacional que muitas empresas 

tradicionais que não se adaptaram à nova realidade sucumbiram à concorrência. 

Ante este cenário, torna-se evidente a necessidade de revisão dos conceitos e 

modelos de gestão. Assim, há algum tempo a busca por novos modelos tem 

concentrado esforços de empresas e instituições de ensino e pesquisa 

(RODRIGUEZ, SANTOS, 2008).  

De acordo com Pereira (1995) e Terra (2000), o surgimento de novas práticas 

de gestão empresarial está diretamente relacionado às mudanças macro-ambientais. 

Pereira ainda relata que a evolução dos modelos de gestão contempla três níveis 

conceituais e pode ser representada pelo seguinte modelo de análise: 

1. O conceito de "Ondas de Transformação" (TOFFLER, 2001) que trata dos 

grandes momentos históricos da evolução na sociedade humana, cada qual 

com seus paradigmas próprios relacionados aos aspectos políticos, 

econômicos, sociais, tecnológicos e organizacionais. 

2. O conceito de "Eras Empresariais" (MARANALDO, 1989) que trata dos 

estágios da evolução empresarial a partir da revolução industrial (Segunda 

onda de Transformação), cada um com seus paradigmas gerenciais próprios. 

3. O conceito de "Modelos de Gestão" que trata do conjunto próprio de 

concepções filosóficas e idéias administrativas que operacionalizam as 

práticas gerenciais nas organizações. 

O modelo elaborado por Pereira (1995) divide o cenário histórico de 

evoluções macro-ambientais relacionados à evolução do modelo de gestão, de 

acordo com abordagens e teorias da Administração. A Figura 3.1 apresenta os ciclos 

de produção e as mudanças no foco estratégico como diferencial competitivo, 

marcando os períodos de transição e mostrando a Gestão do Conhecimento como 

fator-chave na Era Pós Revolução da Informação. 



CAPÍTULO 3: GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

24 

 

Figura 3.1: Evolução dos Modelos de Gestão (PEREIRA, 1995). 

Historicamente, tanto na Era Agrícola quanto na Era Industrial os modelos de 

gestão e estratégias empresariais priorizavam a produção em massa e a eficiência 

operacional como principais diferenciais competitivos. Atualmente, vive-se os efeitos 

das chamadas Eras da informação e do Conhecimento, com grandes avanços 

tecnológicos, velocidade e globalização da informação e produtos. Nesse novo 

cenário, fatores como tempo e conhecimento são apresentados como determinantes 

no alcance de posições privilegiadas de mercado (PEREIRA, 1995). 

3.2 Gestão do Conhecimento  

Alguns conceitos básicos relativos à gestão do conhecimento serão apresentados 

nesta seção, a fim de aprimorar o entendimento de seu significado. A noção mais 

usual é a de que o Conhecimento é adquirido através da Informação, que por sua 

vez é composta de Dados, sendo: 

1. Dado: "conjunto de fatos distintos e adjetivos, relativos a eventos" 

(DAVENPORT, PRUSAK, 1999), ou matéria-prima essencial para a criação 

da informação; 
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2. Informação: "dados interpretados, dotados de relevância e propósito" 

(DRUCKER, 1999), ou material necessário para a criação do conhecimento. 

Outra definição interessante sobre informação na atualidade é de que sua 

velocidade (ou a velocidade com que é veiculada) determinará se um dado 

será convertido em informação estratégica ou apenas em "notícia"; 

3. Conhecimento: é a informação processada ou sistematizada pelo pensamento 

(BURKE, 2003). 

Davenport e Prusak (1999), por sua vez, buscam uma conceituação de 

conhecimento, procurando oferecer uma definição funcional: “Conhecimento é uma 

mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado, que proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de 

novas experiências e informações. Tem origem e é aplicado na mente dos 

conhecedores. Nas organizações, costuma estar embutido, não só em documentos 

ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais” (DAVENPORT, PRUSAK, 1999, p. 6). 

Outra definição bastante comum entre pesquisadores classifica e subdivide o 

conhecimento em explicito e tácito, sendo o primeiro representado pelo 

conhecimento facilmente transmitido e interpretado, enquanto o conhecimento tácito 

reúne experiências individuais e fatores intangíveis, sendo de difícil mensuração e 

em alguns casos também de difícil representação (NONAKA, TAKEUCHI, 1997). 

Choo (1998) eleva a classificação de conhecimento a um novo patamar, 

categorizando-o em difundido e não difundido, assim como codificado e não 

codificado. Desta forma, o autor propõe a seguinte combinação para o 

conhecimento: individual (não codificado e não difundido), proprietário (codificado e 

não difundido), senso comum (difundido e não codificado) e público (codificado e 

difundido).  

Nonaka e Takeuchi (1997) definem que para se tornar uma organização que 

gera conhecimento faz-se necessário completar uma "espiral do conhecimento", 

conforme ilustrado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Espiral do Conhecimento (NONAKA, TAKEUCHI, 1997). 

Para explicar os processos de conversão do conhecimento, Choo (1998) faz 

uso do ciclo de conversão proposto por Nonaka e Takeuchi. Numa revisão maior, 

voltada ao entendimento da criação do conhecimento organizacional, o autor 

compara abordagens de autores distintos, em síntese: 

1. Processo de conhecimento organizacional: divide-se em processos 

geradores (utilizados para a resolução de problemas), produtivos 

(empregados na elaboração de soluções para os clientes – o conhecimento 

manifesto ou operacionalizado) e representativos (empregados pela empresa 

para exprimir, difundir e transferir o conhecimento manifesto para os clientes); 

2. Processo de criação do conhecimento: divide-se em compartilhamento do 

conhecimento tácito (socialização), criação de conceitos (externalização), 

justificação de conceitos, construção de um protótipo ou de um arquétipo 

(combinação) e nivelamento cruzado do conhecimento (internalização). 

3. Atividades de criação do conhecimento: focado em empresas cujas 

capacidades centrais são baseadas em tecnologia, dividindo-se em: 

resolução de problemas de forma compartilhada, implementação e integração 

de novos métodos e ferramentas, experimentações e criação de protótipos, 

importação de conhecimento externo (tanto tecnológico quanto de mercado). 
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Numa comparação entre as abordagens acima, relativas à criação do 

conhecimento, o autor chega a três macro-processos: a geração, a 

operacionalização e a difusão e transferência de novos conhecimentos. 

Definir gestão do conhecimento parece ser algo simples, uma vez assumidas 

as distinções entre os conceitos de dado, informação e conhecimento e 

entendimento do processo de criação do conhecimento. No entanto, esta 

simplicidade não é real, uma vez que existe uma grande variedade de conceitos.  

Nonaka e Takeuchi (1997) definem gestão do conhecimento como “a 

capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo na 

organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas”. 

Para Davenport e Prusak (1999), a gestão do conhecimento é composta de, 

pelo menos, três etapas, não necessariamente consecutivas: geração do 

conhecimento, codificação e coordenação do conhecimento e transferência do 

conhecimento. 

Já Sveiby (2000) entende que a gestão do conhecimento é a “arte de criar 

valor a partir da alavancagem dos ativos intangíveis de uma organização, o que 

envolve os elementos: estrutura externa, estrutura interna e competência dos 

empregados”. 

Por fim, Castro e Goldman (2007) definem Gestão do Conhecimento 

Organizacional como sendo “um meta-processo para lidar com o ativo intangível 

Conhecimento Organizacional, sendo composta de um conjunto de ações e práticas 

de apoio através das quais a organização, de forma explícita e sistemática, gerencia 

as circunstâncias adequadas para que prosperem e aperfeiçoem seus Processos de 

Conhecimento, identificando os conhecimentos críticos para sua sustentabilidade, 

buscando as capacitações dinâmicas necessárias às adaptações (o Aprendizado), 

visando sua longevidade”. 

3.3 Gestão do Conhecimento Aplicada à Gestão de Projetos  

Durante o desenvolvimento de um projeto, o conhecimento de todos os envolvidos 

deve ser potencializado, possibilitando a maximização dos processos de geração, 

codificação e transferência do conhecimento, tanto entre integrantes das equipes de 
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projeto quanto entre todos os envolvidos direta e indiretamente. A maximização de 

tais processos não deve ser realizada somente ao término de um projeto ou fase, 

mas principalmente ao longo de toda a execução do empreendimento. Seus 

benefícios-chave estão vinculados a estimular e fortalecer as estruturas formais e 

informais de conhecimento, favorecendo a produtividade e as curvas de 

aprendizado, tanto nos projetos atuais como em iniciativas futuras (GATTONI, 2003). 

Neste contexto, estudos realizados por autores como Gattoni e Ferreira 

(2002), (Gattoni, 2003), Jalote (2005) e Gawryszewski, Rocha e Macedo (2008) 

apresentam o uso da gestão do conhecimento na gestão de projetos. Para esta 

seção, as principais contribuições identificadas são advindas dos trabalhos de 

Gattoni e Ferreira (2002) e Gattoni (2003). As ferramentas, técnicas e instrumentos 

da gestão do conhecimento relatados por estes autores serão descritas nas 

subseções a seguir. 

3.3.1 Estratégia, Estrutura Organizacional e Redes de Relacionamento  

Esta seção apresenta alguns conceitos sobre estratégia, estrutura organizacional e 

redes de relacionamento voltado à gestão do conhecimento. 

Estratégia Voltada ao Conhecimento: 1) Nonaka e Takeuchi (1997) descrevem a 

proposta de “organização em hiper-texto”. Nesta abordagem, durante a condução de 

projetos, as equipes passariam a (re-)categorizar e (re-)contextualizar o 

conhecimento absorvido durante o desenvolvimento dos projetos, tornando-os 

disponíveis a toda organização, o que alimenta o plano de “base de conhecimento”. 

Neste processo, a gerência média é descrita como facilitadora dos processos de 

criação do conhecimento, sobretudo através da abordagem de projetos. Assim, os 

gerentes de projeto são vistos como “gerentes de nível médio”, os demais 

integrantes das equipes e usuários vistos como “operários do conhecimento”, ou 

seja, os operários de linha de frente (fortes no conhecimento tácito) e os executivos 

patrocinadores dos projetos como “executivos da informação” (fortes no 

conhecimento explícito).  

Estrutura Organizacional Voltada ao Conhecimento: Stewart (1998) enfatiza que 

as estruturas hierárquicas transferem conhecimento verticalmente, por meio de uma 

cadeia de comando, mas inibem a transferência horizontal que deve atravessar as 
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barreiras intra-organizacionais. As estruturas em rede ou horizontais possibilitam 

este compartilhamento, ligando as pessoas e estas às informações. Stewart (1998) 

concorda com Nonaka e Takeuchi (1995), ao afirmar que as “redes” permitem que o 

conhecimento, antes restrito apenas aos fluxos top-down e bottom-up, flua 

horizontalmente.  

Redes de Relacionamento: Para Katz (2000), trabalhar em rede é um processo 

que consiste em organizar e manter colaborações eficientes. Portanto, deve ser alvo 

de muita atenção, com o objetivo de acessar idéias, tecnologias e compartilhar 

informações, experiências, conhecimentos técnicos e negócios entre organizações, 

institutos ou centros de pesquisa tecnológica e universidades.  

Perfil do Gerente de Projeto Voltado ao Conhecimento: de acordo com Sveiby 

(1997), para se chegar ao conceito de conhecimento, deve-se partir do conceito de 

competências. Competências podem ser avaliadas por critérios como conhecimento 

explícito (adquirido principalmente através de informação), habilidades específicas (o 

saber fazer), experiência (reflexão sobre erros e acertos do passado), julgamentos 

de valor (questões individuais éticas, morais, de conduta e discernimento entre certo 

e errado) e as redes sociais (redes de relacionamento pessoais). 

3.3.2 Técnicas e Instrumentos de Gestão do Conhecimento  

Esta seção aborda alguns instrumentos e técnicas da gestão do conhecimento 

passíveis de serem usadas no gerenciamento de projetos. 

Bancos de Competências ou Mapas de Conhecimento: Stewart (1998) cita as 

“Páginas Amarelas” da empresa, que seria uma base de links não para o 

conhecimento, mas para os indivíduos que o detém. Os mapas de conhecimento (ou 

páginas amarelas do conhecimento) favorecem a visualização de quem possui 

determinado conhecimento, e agilizaria a chegada ao mesmo. Esta ferramenta evita, 

inclusive, que se tente a explicitação de todo o conhecimento organizacional 

disponível em uma organização. 

Protótipos: grandes projetos demandam que suas respectivas soluções sejam 

implantadas modularmente, de forma extensível. Preferencialmente, deve haver 

testes que ajustem as funcionalidades das soluções implementadas e antecipem 
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problemas potenciais. Um protótipo é a materialização de uma proposta de solução 

e não necessariamente precisa ser funcional, ou seja, não precisa ser utilizável, de 

fato. Um protótipo deve ser empregado não como uma solução acabada e pronta 

para ser implementada, mas para permitir que se façam questionamentos acerca da 

proposta que está sendo, através dele, concretizada. 

Narrativas e Histórias Orais: ciclos de palestras internos ou com convidados de 

outras organizações podem se revelar como interessantes fóruns voltados à 

socialização do conhecimento, oferecendo a troca de experiências e de lições 

aprendidas através de narrativas e histórias orais. Neste caso, tanto histórias de 

sucesso quanto as de fracassos agregam conhecimentos significativos aos ouvintes, 

uma vez que podem propiciar o “re-experimento” de situações já vivenciadas.  

Cenários e Simulações: projetar modelos de como a empresa deverá reagir, e 

tomar decisões em função dos contextos apresentados pode ser um exercício 

extremamente profícuo para a inteligência corporativa. Além disso, os investimentos 

para a viabilização dos cenários e simulações podem se revelar menos dispendiosos 

que aqueles destinados à construção de protótipos, mas estão restritos a situações 

especificamente propícias para tal. Como exemplo de utilização no contexto de 

gerenciamento de projetos, pode-se citar o emprego de simulação ou cenários na 

análise de viabilidade, que de forma geral envolve custo, cronograma, riscos, 

pessoas etc. 

Flutuação e Caos Criativo: para facilitar a socialização de conhecimentos, a 

aplicação de sessões de brainstorming bem como a introdução de ambientes de 

caos controlado, podem favorecer a construção de campos em que a criatividade 

dos participantes pode estabelecer novas e interessantes alternativas para 

problemas propostos e situações. Como exemplo de utilização da técnica, Gattoni 

(2004) apresenta o “Relatório de Visão de Contexto” como um produto passível de 

ser gerado pelo emprego desta técnica. 

Metáforas, Analogias e Modelos: a utilização de imagens, modelos ou elementos 

que, de forma análoga, similar ou metafórica representam conceitos pode atuar 

como uma excelente forma de criar sintonia em relação aos assuntos tratados. Bons 

exemplos são marcas, símbolos ou logos que denotem conceitos específicos.  



CAPÍTULO 3: GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

31 

Meritocracia das idéias: a partir da busca pela inovação, uma alternativa para 

estimular a iniciativa dos colaboradores neste sentido seria o de remunerá-los 

conforme suas contribuições. Neste caso, não somente a remuneração financeira 

poderia ser implementada, mas também diversas outras formas de pagamento pelas 

idéias (ou até mesmo pelo esforço em produzi-las).  

Repositórios do Conhecimento: criar e estimular o armazenamento de 

informações críticas, enfatizando a explicitação do conhecimento em termos de 

documentos, normas, procedimentos, patentes e outros instrumentos (inclusive com 

suporte de tecnologias da informação e da comunicação) que realizem a 

estruturação e organização do conhecimento na organização.  

Comunidades de Prática: ser um facilitador e um incentivador de estruturas 

geralmente informais, constituídas usualmente por membros que se agregam a uma 

rede de pessoas interessadas em conhecimentos específicos (por exemplo, 

segurança de informações ou gestão estratégica de recursos humanos). Facilitar a 

participação dos membros das equipes de projeto nas comunidades de prática, bem 

como tomar parte de outras afins ao negócio revela-se como uma importante fonte 

de inovação na organização, pois pode aproveitar insumos de conhecimento 

desenvolvidos e testados em outras instituições.  

Transferência do Conhecimento por Tradição: uma organização pode aproveitar 

o conhecimento presente em seus parceiros e fornecedores, assistindo-os e 

acompanhando o desenvolvimento de tarefas e subprojetos presencialmente. Desta 

forma, as experiências e conhecimentos específicos dos colaboradores poderão ser 

substancialmente agregados, e isso pode ser estabelecido em cláusulas específicas 

mantidas em contratos de terceirização de serviços. 

Equipes Multidisciplinares: a partir de experiências múltiplas, vivenciadas por 

colaboradores oriundos de áreas organizacionais distintas (desde que condizente 

com os objetos do projeto em questão), uma equipe heterogênea vinculada a um 

projeto pode levar a uma significativa ampliação da capacidade de análise do grupo, 

além de elevar as possibilidades inovação. 
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3.4 Considerações do Capítulo  

Neste capítulo foi apresentado que a evolução dos modelos de gestão está 

diretamente relacionada às mudanças macro-ambientais, e que, de acordo com 

Pereira (1995), aproximadamente a partir do ano 2000 uma nova Era foi iniciada, a 

dos modelos emergentes, na qual os modelos de gestão do conhecimento estão 

inseridos. Também foram abordados conceitos básicos como a definição de dado, 

informação e conhecimento, a categorização de conhecimento em tácito e explícito, 

o ciclo de criação do conhecimento e um conjunto de definições para a gestão do 

conhecimento. Entendendo estes conceitos, torna-se mais simples a observação de 

que fazemos uso diário do conhecimento, ou melhor, da prática do conhecimento, 

seja para interesse pessoal ou coletivo.  

Através da apresentação de métodos, técnicas e ferramentas da gestão do 

conhecimento, passíveis de serem empregadas e relevantes para o gerenciamento 

de projetos, observa-se que apenas a abordagem orientada à gestão de projetos 

não parece ser suficiente para a implementação de novas alternativas de negócio da 

forma mais eficaz e eficiente, a não ser que se trate o conhecimento organizacional. 

Este componente fundamental, o conhecimento organizacional, tratado em cada 

projeto, deve ser particularmente gerenciado em favor de ganhos significativos. A 

idéia embutida neste raciocínio é a de que o conhecimento gerado em um projeto 

possa ser reaproveitado de forma produtiva nos projetos subseqüentes. 

Dentro desta ótica, e sob a responsabilidade do gerente de projetos, todo o 

acervo de idéias, todas as histórias de sucesso e fracasso que ocorreram ao longo 

do projeto, as determinações, os problemas e falhas, as decisões, os resultados de 

reuniões e os conflitos e soluções desenvolvidas podem e devem ser re-utilizados 

como insumo para projetos posteriores. Desta maneira cada novo projeto não 

necessariamente deveria partir do nível zero de conhecimento. Cada um deles 

deveria utilizar-se do arcabouço de conhecimento gerado e assimilado nas iniciativas 

anteriores e nas soluções pesquisadas caso a caso, podendo desta forma 

possibilitar a identificação antecipada de novas demandas e questões ainda 

emergentes.  
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Capítulo 

4 
4.1 Model
os de 
Maturidade  Modelos de Maturidade 

O quarto capítulo apresenta as principais características de um modelo de 

maturidade, os requisitos principais para um modelo de maturidade de gestão do 

conhecimento e descreve ainda sobre um conjunto de modelos de maturidade de 

Gestão do Conhecimento e Gerenciamento de Projetos relevantes a este trabalho. 

Este capítulo está estruturado conforme as seguintes seções: 

1. Introdução: esta seção provê uma visão geral sobre modelos de maturidade. 

2. Características de um Modelo de Maturidade: esta seção descreve as 

principais características abordadas na literatura sobre um bom modelo de 

maturidade. 

3. Aspectos de um Modelo de Maturidade de Gestão do Conhecimento Eficiente: 

esta seção descreve as principais propriedades que um modelo de 

maturidade de gestão do conhecimento deve abordar para ser eficiente.  

4. Modelos de Maturidade em Gestão do Conhecimento: esta seção apresenta 

alguns modelos de maturidade em gestão do conhecimento relevantes a este 

trabalho. Por fim é realizada uma análise comparativa entre os modelos 

apresentados na seção. 
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5. Modelos de Maturidade em Gestão de Projetos: esta seção apresenta os 

principais modelos de maturidade em gestão de projetos descritos na 

literatura. Por fim é realizada uma análise comparativa entre os modelos 

apresentados na seção. 

6. Considerações do Capítulo: esta seção apresenta a visão do autor sobre os 

principais aspectos abordados no capítulo. 

4.1 Introdução 

Um dos assuntos que vem ganhando cada vez mais espaço é a maturidade 

organizacional, seja ela no contexto da gestão de projetos, gestão do conhecimento 

ou desenvolvimento de software.  

Segundo visões de diversos autores, um modelo de maturidade é uma 

estrutura conceitual, composta por processos bem estabelecidos, através dos quais 

uma organização desenvolve-se de modo sistêmico a fim de atingir um estado futuro 

desejado. A cada degrau alcançado nessa jornada, o modelo reconhece e sinaliza o 

amadurecimento progressivo da organização (PRADO, 2008). 

O nível de maturidade é uma maneira de prever o futuro desempenho de uma 

organização dentro de dada disciplina ou conjunto de disciplinas. A experiência 

mostra que as organizações funcionam melhor quando concentram seus esforços de 

melhoria de processos em um número controlado de áreas que exigem um esforço 

cada vez mais sofisticado à medida que a organização melhora (KERZNER, 2003).  

Neste sentido, as organizações modernas, de pequeno, médio ou grande 

porte, devem utilizar os conceitos e modelos de maturidade para acelerar o 

crescimento no que diz respeito às práticas, processos, definição de 

responsabilidades e nível de maturidade (PRADO, 2008). 

Antes de dar continuidade a este capítulo, e iniciar a apresentação dos 

modelos de maturidade de gestão do conhecimento e gerenciamento de projetos, 

faz-se necessário descrever algumas características de outro modelo, o Capability 

Maturity Model (CMM). Esta necessidade deve-se ao fato de boa parte modelos que 

serão abordados, possuírem sua estrutura de níveis de maturidade ou estrutura de 

avaliação, baseada ou semelhante ao CMM. 
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O modelo CMM possui cinco níveis de maturidade (Inicial, Repetível, Definido, 

Gerenciado e Otimizado), no qual cada nível, com exceção do primeiro, pode ser 

decomposto em áreas-cheve de processo, objetivos e práticas. O CMM já possui 

seu sucessor, o Capability Maturity Model Integration (CMMI) que também foi 

desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) (SODRÉ, NOTARI, 2003). 

4.2 Características de um Modelo de Maturidade 

Os modelos de maturidade são tipicamente classificados em dois grupos. No 

primeiro grupo, descrito na literatura como principal, concentra-se a maioria dos 

modelos de maturidade, conhecidos como o grupo de modelos baseados no CMM, 

enquanto no segundo grupo estão os modelos não baseados no CMM (PEE, TEAH, 

KANKANHALLI, 2006). 

 Em geral, modelos de maturidade possuem as seguintes propriedades 

(KLIMKO, 2001; WEERDMEESTER et al. 2003):  

1. Um processo baseado em entidades simplificadas, representada geralmente 

através de níveis (comumente de um a seis níveis);  

2. Os níveis são caracterizados por requisitos que devem ser alcançados para 

que a organização complete o nível;  

3. Os níveis são ordenados seqüencialmente, do menor nível para o nível mais 

alto, sendo o nível mais alto a excelência;  

4. Durante o desenvolvimento da maturidade na organização, esta progride um 

nível por vez e nenhum nível pode ser saltado. Este argumento é questionado 

por Kerzner (2005), pois o mesmo cita que a sobreposição de níveis está 

diretamente relacionada ao risco que a organização deseja assumir no seu 

processo de melhoria. 

Segundo Kankanhalli (2006), ao se desenvolver modelos de maturidade, 

alguns requisitos devem ser considerados. Primeiro (requisito 1), o modelo deve ser 

passível de aplicação em diversas perspectivas, isto é, em uma organização como 

um todo, seja ela tradicional ou virtual ou em uma unidade organizacional (EHMS, 

LANGEN, 2002). Paulzen e Perc (2002) sugerem que uma forma de alcançar esta 
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flexibilidade é ter foco nos processos, ao invés de um objeto de análise específico. 

Segundo (requisito 2), o modelo deve considerar a visão de diferentes tipos de 

participantes. Paulzen e Perc (2002) sugerem que não apenas o corpo gerencial 

deve estar envolvido na avaliação da maturidade, mas sim as diversas posições 

encontradas na organização, uma vez que o conhecimento é gerado e consumido 

por diversos profissionais. Terceiro (requisito 3), o modelo deve prover uma 

abordagem sistemática e estruturada, a fim de assegurar transparência e 

confiabilidade no processo de avaliação (EHMS, LANGEN, 2002). Quarto (requisito 

4), o modelo deve prover resultados quantitativos e qualitativos (EHMS, LANGEN, 

2002). Quinto (requisito 5), a estrutura do modelo deve ser de fácil compreensão 

(EHMS, LANGEN, 2002). Sexto (requisito 6), o modelo deve suportar adaptações e 

melhorias contínuas (PAULZEN, PERC, 2002). Por fim (requisito 7), Kulkarni e St. 

Louis (2003) definem que um bom modelo deve ser desenvolvido seguindo um 

processo estruturado e com embasamento científico.  

De acordo com Pee, Teah e Kankanhalli (2006), é improvável que um modelo 

satisfaça a todos os requisitos apresentados, pois alguns dos requisitos são 

conflitantes. Por exemplo, Ehms e Langen (2002) sugerem que o modelo deve ser 

aplicável a diferentes objetos de análise (requisito 1). Esta característica exige que o 

modelo seja desenvolvido com um alto nível de flexibilidade, que conseqüentemente 

resultará em uma abordagem de avaliação menos sistemática e estruturada 

(requisito 3). Outro exemplo de um modelo ideal é a necessidade de considerar 

diferentes tipos de participantes (requisito 2). Este requisito muito provavelmente 

aumentará a complexidade do modelo e reduzirá seu nível de compreensão 

(requisito 5). Neste contexto, a melhor alternativa para o desenvolvimento de um 

modelo de maturidade de qualidade é proporcionar um balanceamento entre os 

requisitos apresentados. 

4.3 Requisitos de um Modelo de Maturidade de GC Eficaz 

No contexto da gestão do conhecimento, alguns requisitos devem ser abordados no 

desenvolvimento de um modelo de maturidade. Estes requisitos tornam o modelo 

eficaz, pois o possibilita avaliar os pontos mais importantes da gestão do 

conhecimento. Os requisitos dizem respeito tanto às características apresentadas na 
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seção anterior, quanto aos fatores críticos de sucesso na implementação de 

iniciativas de gestão do conhecimento, como apresentado a seguir. 

Um estudo realizado por Davenport, DeLong e Beers (1998), composto por 

uma amostra de 18 projetos de sucesso na implantação de gestão do conhecimento, 

apresentou 8 fatores críticos de sucesso, sendo: apoio da gerência sênior, eficientes 

Sistemas de Gestão do Conhecimento (KMS do inglês Knowledge Management 

System), links entre desempenho econômico e iniciativas de gestão do 

conhecimento, múltiplos canais de transferência de conhecimento, incentivo 

motivacional para uso da gestão do conhecimento, cultura amistosa voltada ao 

conhecimento, infra-estrutura técnica e organizacional sólida, uso de padrões e 

estruturas do conhecimento flexíveis.  

Jennex e Olfman (2004) realizaram uma compilação dos fatores críticos de 

sucesso apresentados em oito trabalhos de diversos autores. Os fatores por eles 

identificados são:  

1. Infraestrutura técnica integrada, incluindo rede, base de dados/repositórios, 

computadores, softwares, KMS inteligentes; 

2. Estratégia de conhecimento que identifique usuários, fontes de recurso, 

processos, estratégia de armazenamento, conhecimento e links para o 

conhecimento para os KMS; 

3. Taxonomia institucionalizada, claramente articulada e de fácil entendimento 

do conhecimento organizacional; 

4. Motivação e comprometimento dos usuários incluindo incentivos e 

treinamentos; 

5. Cultura organizacional que apóie aprendizado, compartilhamento e uso de 

conhecimento; 

6. Suporte da gerência sênior, incluindo alocação de recursos, liderança e 

treinamento; 
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7. Estabelecimento de medidas para avaliar o impacto dos KMS e uso do 

conhecimento, bem como verificar que o conhecimento correto está sendo 

capturado; 

8. Existência de objetivos e propósitos claros para os KMS; 

9. Busca, recuperação e visualização do conhecimento oferecido pelos KMS 

possuem boa usabilidade; 

10. Processos de trabalho desenhados de forma a incorporar captura e uso do 

conhecimento; 

11. Segurança/Proteção do conhecimento. 

Além destas propriedades, outro aspecto importante, porém não mencionado 

no estudo realizado por Jennex e Olfman (2004) é o estabelecimento de critérios 

para as redes de relacionamentos. Segundo Tapscott e Williams (2007) estes 

critérios devem ser norteados pelo estabelecimento de condições sobre as 

competências que devem ficar dentro e quais devem ficar fora da organização, a 

divisão das recompensas no processo de colaboração e como garantir que se vai 

colher a parte necessária do valor. 

Diante do exposto, ao analisar os modelos de maturidade, principalmente os 

de gestão do conhecimento, é importante ter em mente as características 

apresentadas tanto neste capítulo, quanto no anterior. 

4.4 Modelos de Maturidade em Gestão do Conhecimento 

Desenvolveram-se nos últimos anos diversos modelos de maturidade específicos 

para a gestão do conhecimento, modelos estes que seguem em geral os princípios 

dos modelos de maturidade de qualidade, contudo tendo seu foco direcionado para 

as práticas de gestão do conhecimento.  

Os principais modelos, em grande maioria, possuem material restrito, 

possivelmente por pertenceram a grandes empresas de consultoria. Por este motivo, 

nesta seção serão abordados alguns dos principais modelos do mercado, e outros, 

não tão conhecidos, porém relevantes para este trabalho. Os seguintes modelos 
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serão analisados: Knowledge Management Capability Assessment (KMCA) 

(KULKARNI, LOUIS, 2003; KULKARNI, FREEZE, 2004), Infosys Knowledge 

Management Maturity Model (Infosys KMMM) (KOCHIKAR, 2000), Siemens 

Knowledge Management Maturity Model (Siemens KMMM) (EHMS, LANGEN, 2002) 

e Knowledge Process Quality Model (KPQM) (PAULZEN, PERC, 2002). 

Além dos quatro modelos que serão abordados em maior profundidade, 

existem outras iniciativas que não serão contempladas neste estudo, por não se 

mostrarem relevantes para a proposta deste trabalho, pela indisponibilidade de 

material ou pelo alto nível de similaridade com os que serão abordados. Como 

exemplos têm-se: APQC Knowledge Management Maturity Model (HUBERT, 

LEMONS, 2009), KPMG Knowledge Journey (KPMG, 2003), Klimko KMMM 

(KLIMKO, 2001), VISION KMMM (WEERDMEESTER et al., 2003), 5iKM3 KMMM 

(MOHANTY, CHAND, 2004), WisdomSource K3M (WISDOMSOURCE, 2009), 

KMMM Pyramid Model (HUNG, CHOU, 2005) e G-KMMM (PEE, TEAH, 

KANKANHALLI, 2006). 

4.4.1 Knowledge Management Capability Assessment (KMCA) 

O modelo foi inicialmente apresentado com o nome Organizational Self-Assessment 

Knowledge Management Maturity (OSAKMM), tendo sido desenvolvido por Uday 

Kulkarni e Robert St. Louis, da Universidade do Arizona, em parceria com o 

Knowledge Services Group, departamento voltado à gestão do conhecimento da 

Intel Corporation.  

O OSAKMM foi aplicado pela primeira vez em 2003, utilizando uma amostra 

composta por 38 empregados da Intel, pertencentes ao CQN (Corporate Quality 

Network) (KULKARNI, LOUIS, 2003). No ano seguinte, em 2004, após revisões e 

atualizações realizadas por Uday Kulkarni e Ronald Freeze, o modelo passou a se 

chamar Knowledge Management Capability Assessment (KMCA) (KULKARNI, 

FREEZE, 2004). 

O KMCA é representado por dois critérios de avaliação, o critério perceptivo e 

de infra-estrutura. O critério perceptivo é responsável por avaliar aspectos como 

liderança, visão, estratégia e existência de cultura para o compartilhamento de 

conhecimento, enquanto o critério infra-estrutura avalia sistemas, métodos e 
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processos. O modelo está estruturado em cinco níveis de maturidade, sendo que 

cada nível possui características particulares, como apresentado na Quadro 4.1. 

Quadro 4.1: Níveis de Maturidade do KMCA (KULKARNI, FREEZE, 2004). 

Nível de 
Maturidade 

Objetivos 

Avaliação Perceptiva Avaliação de Infraestrutura 

1 Possible 

Não desencorajado; Existe um 

comprometimento geral para o 

compartilhamento de 

conhecimento; As pessoas que 

entendem o valor do 

compartilhamento, o fazem. 

Ativos de conhecimento 

identificados. 

2 Encouraged 

O valor dos ativos de 

conhecimento é reconhecido 

pela organização; Cultura 

organizacional encoraja todas as 

atividades que dizem respeito ao 

compartilhamento de ativos do 

conhecimento; 

Compartilhamento é 

reconhecido e recompensado 

Ativos de conhecimento são 

armazenados de alguma 

maneira. 

3 
Enabled / 
Practiced 

Compartilhamento de 

conhecimento é praticado; 

Atividades de gestão do 

conhecimento são parte 

integrante e obrigatória do 

workflow.  

Existência de um mecanismo 

sistemático que permita a 

execução de atividades de 

gestão do conhecimento; 

Existe um repositório 

centralizado; Existe uma 

taxonomia definida. 

4 Managed 

Os empregados acham fácil 

compartilhar conhecimento; Os 

empregados esperam obter 

sucesso na localização de algum 

ativo, caso ele exista; 

Ferramentas de suporte a 

gestão do conhecimento são 

fáceis de utilizar. 

Existência de treinamento 

nas ferramentas de gestão 

do conhecimento; Princípios 

de controle de mudança são 

usados para introduzir 

práticas de gestão do 

conhecimento. 

5 Continuously 
Improved 

Mecanismos e ferramentas para 

alavancar ativos de 

conhecimento são largamente 

aceitos. 

Existência de sistemas 

inteligentes; Mecanismos de 

compartilhamento são 

aprimorados/atualizados 

periodicamente; Processos 

de negócio que incorporam 

compartilhamento de 

conhecimento são revisados 

periodicamente. 
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Cada nível de maturidade do KMCA é definido em termo de práticas 

pertencentes à KMAs (Key Maturity Area), sugerindo o modelo quatro possíveis: 

1. Expertise: entendida como o conhecimento que pode ser obtido por meio de 

experiência e educação formal. 

2. Lições Aprendidas: são sucessos e fracassos de projetos passados, 

algumas vezes e referidas como melhores práticas. 

3. Documentos do Conhecimento: conhecimento explícito codificado para uso 

futuro. Esses documentos incluem tanto documentos baseados em textos 

quanto diagramas, arquivos de áudio, vídeo, etc. 

4. Dados: incluem os fatos ou estimativas obtidas originalmente de operações. 

São armazenados em bancos de dados e repositórios de dados 

multidimensionais e corresponde a dados históricos que podem ser 

sumarizados e usados para construção de modelos, mineração de dados, 

pesquisa de padrões, elaboração de inferências, etc.  

O KMCA define que metas genéricas devem ser alcançadas para evidenciar 

cada nível de capacitação. As metas genéricas do KMCA são detalhadas em uma ou 

mais metas específicas, que por sua vez, são mapeadas em um ou mais itens do 

questionário de avaliação. 

Um importante aspecto do KMCA, ressaltado por Kulkarni e Freeze (2004) é 

que as metas de cada nível são distintas e as metas de um nível inferior são mais 

fáceis de serem alcançadas que as de um nível superior. Esta progressão (do fácil 

para o difícil) fornece ao questionário de avaliação o potencial para distinguir o nível 

de capacitação da organização com maior efetividade. 

A estrutura hierárquica do modelo do KMCA é apresentada Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Estrutura conceitual hierárquica do modelo do KMCA (KULKARNI, 
FREEZE, 2004). 

A avaliação da maturidade de acordo com o KMCA é feita a partir de um 

questionário composto de aproximadamente 100 questões agrupadas em cinco 

temas: cultura, lições aprendidas, expertise, dados e documentos do conhecimento. 

Com base no processo de avaliação piloto, executado no CQN, foi verificado ainda 

que o tempo médio de resposta do questionário de avaliação é de aproximadamente 

45 minutos. Para este modelo o questionário está disponível, contudo, as formulas 

de cálculo e opções de resposta não são mencionados. 

4.4.2 Infosys Knowledge Management Maturity Model (Infosys KMMM) 

O Infosys Knowledge Management Maturity Model (Infosys KMMM) é de autoria de 

Vivek Kochikar e foi desenvolvido internamente, na Infosys Technologies 

(KOCHIKAR, 2000). O modelo possui dois objetivos principais: 

1. Servir como um framework que permita avaliar o nível de maturidade 

organizacional em gestão do conhecimento. 

2. Agir como um mecanismo de auxílio na priorização dos esforços na busca 

pela maturidade organizacional. 
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O Infosys KMMM é composto por 5 níveis de maturidade (Quadro 4.2) e 

utiliza o processo estagiado, semelhante ao existente no CMM, sendo a melhoria 

contínua baseada em várias etapas evolucionárias.  

Cada nível de maturidade é caracterizado pela eficácia em termos de três 

estágios do ciclo de vida do conhecimento: 1) Knowledge Acquisition / Updation 

(estágio em que o conhecimento é gerado e absorvido pelas pessoas); 2) 

Knowledge Sharing / Dissemination (estágio em que o conhecimento é formatado e 

organizado para reuso, seja de forma síncrona ou assíncrona); 3) Knowledge Reuse 

(estágio representado pelo uso efetivo do conhecimento na execução de atividades).  

Quadro 4.2: Níveis de Maturidade do Infosys KMMM (KOCHIKAR, 2000). 

Nível Característica 

1 Default Dependência completa de conhecimentos e habilidades 

individuais. 

2 Reactive 
Habilidade de executar atividades básicas do negócio de forma 

repetida. 

3 Aware 
Habilidade restrita na tomada de decisão baseada em dados; 

Habilidade restrita em alavancar conhecimento/expertise 

interna; 

4 Convinced 

Tomada de decisão quantitativa no contexto operacional e 

estratégico; Habilidade de alavancar conhecimento de fontes 

internas e externas; A organização reconhece a melhora na 

produtividade ao compartilhar conhecimento; Proatividade face 

a mudanças tecnológicas e no ambiente de negócio. 

5 Sharing 

Habilidade de gerenciar a competência organizacional 

quantitativamente; Tomada de decisão fortemente baseada em 

ROI; Existência de processos para alavancar idéias que 

proporcionem vantagem competitiva; Boa percepção de 

mudanças tecnológicas e no ambiente de negócio. 

 

Para avaliar a maturidade, Key Result Areas (KRAs) foram definidas dentro 

do contexto de Pessoas, Tecnologia e Processos. O modelo propõe 15 KRAs, sendo 

que o Nível 1 não possui nenhuma KRA, como apresentado na Quadro 4.3. 
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Quadro 4.3: KRAs por Nível (KOCHIKAR, 2000). 

Nível 
Key Result Areas (KRA) 

Pessoas Processo Tecnologia 

1 Default - 

2 Reactive 
Consciência da 

importância do 

conhecimento. 

Captura de conteúdo. Gerenciamento 

básico. 

3 Aware 

Treinamento; 

Organização com 

foco no 

conhecimento. 

Conteúdo estruturado de 

forma a permitir 

gerenciamento. 

Infraestrutura 

tecnológica para 

a retenção do 

conhecimento 

4 Convinced 

Perfil pessoal 

customizado. 

Peritos do conhecimento 

disponíveis; Gestão da 

configuração; 

Gerenciamento quantitativo. 

Infraestrutura 

tecnológica para 

a gestão do 

conhecimento. 

5 Sharing Integração de expertise; Alavancagem de conhecimento; Gestão 

da inovação. 

4.4.3 Siemens Knowledge Management Maturity Model (Siemens KMMM) 

O Siemens Knowledge Management Maturity Model (Siemens KMMM) é de autoria 

de Karsten Ehms e Manfred Langen, tendo sido desenvolvido em 2002 através de 

uma parceria com a Siemens AG / Corporate Technology (EHMS, LANGEN, 2002). 

O modelo foi desenvolvido considerando aspectos quantitativos e qualitativos, 

consistindo de modelo de análise, um modelo de desenvolvimento e um modelo de 

avaliação. O modelo de análise auxilia na identificação de aspectos importantes de 

gestão do conhecimento e revela as áreas chave que devem ser desenvolvidas. O 

modelo de desenvolvimento direciona a melhor forma como as áreas identificadas 

podem ser desenvolvidas a fim de proporcionar o alcance do próximo nível de 

maturidade. Por fim, o processo de avaliação estrutura todas as etapas relevantes, 

desde a definição até a interpretação dos resultados.  

O modelo conta com cinco níveis de maturidade (Figura 4.2), semelhante ao 

proposto pelo CMM, entretanto, com o conteúdo direcionado ao domínio da gestão 

do conhecimento.  
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Figura 4.2: Visão Geral do Siemens KMMM (EHMS, LANGEN, 2002). 

Initial: tipicamente, os processos não são controlados de forma concisa. O 

uso de conhecimento é considerado como “sorte”, não existindo objetivos e 

planejamento. Outra característica é o fato do conhecimento não ser reconhecido 

como fator crítico de sucesso para a organização. 

Repeated: neste nível a organização reconhece a importância da gestão do 

conhecimento para o negócio, existem grupos de interesse pioneiros, porém 

isolados. Neste ponto, processos de gestão do conhecimento estão parcialmente 

definidos e são executados primariamente.  

Defined: existem iniciativas e atividades estáveis e efetivas de partes isoladas 

da organização. Papeis e responsabilidades sobre gestão do conhecimento estão 

definidos e preenchidos. 

Managed: este nível se caracteriza pela existência de estratégia e abordagem 

comum. Indicadores sobre a eficiência das atividades de gestão do conhecimento 

são regularmente medidos. Estas atividades são apoiadas pela organização, e 

suportadas por sistemas de gestão do conhecimento. 

Optimizing: neste nível a organização possui flexibilidade de adaptação a 

novos requisitos de gestão do conhecimento. Ao atingir este nível, a organização se 

comporta de forma eficiente, mesmo sob grandes mudanças, seja ela externa ou 

interna. Todos os problemas identificados relacionado a gestão do conhecimento 

foram sanados e existe um suporte geral e eficiente das ferramentas de apoio. 
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A mensuração de cada nível de maturidade é feita através de oito áreas 

chave baseadas no EFQM (European Foundation for Quality Management), e estão 

dispostas em um octógono (Figura 4.3). Cada uma destas 8 categorias agrupa um 

total de 64 tópicos de gestão do conhecimento que são avaliados pelo modelo. 

 

Figura 4.3: Áreas chave do Siemens KMMM (EHMS, LANGEN, 2002). 

Após os dados para análise terem sido coletados, o nível de maturidade para 

cada tópico é identificado e seguido da consolidação do nível de maturidade para 

cada uma das oito áreas chave. Posteriormente à identificação da maturidade, um 

plano de ação é desenvolvido e validado com os membros da organização, 

entretanto, detalhamento sobre como planejar a implementação das melhorias 

levantadas não faz parte do escopo do modelo. 

4.4.4 Knowledge Process Quality Model (KPQM) 

O Knowledge Process Quality Model (KPQM) é um modelo baseado no CMM, tendo 

sido desenvolvido em 2002 por Oliver Paulzen e Primoz Perc da Wolfgang Goethe-

University na Alemanha. O modelo passou a ser construído após os autores terem 

tido acesso a um estudo realizado por Wilson e Asay (1999) que demonstra 

perspectivas do ponto de vista da gestão da qualidade para a gestão do 

conhecimento. Para Wilson e Asay, um bom modelo de maturidade deve abordar 

aspectos como envolvimento do empregado, aprendizado e melhoria contínua, 

métrica e padronização e de acordo com Paulzen e Perc, os modelos propostos até 

o momento não possuíam tais quesitos. 
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O KPQM está baseado em quatro elementos, denominados dimensões, a 

saber: dimensão do estágio de maturidade, dimensão de atividade do conhecimento, 

dimensão de área do conhecimento e estrutura de avaliação. 

A dimensão de estágio de maturidade é responsável pela conceituação dos 

níveis de maturidade abordados pelo modelo. O KPQM possui cinco níveis de 

maturidade, como apresentado na Quadro 4.4. 

Quadro 4.4: Níveis de Maturidade do KPQM (PAULZEN, PERC, 2002). 

Nível Característica 

1 Initial A qualidade do processo de conhecimento não é planejada, 

sendo este estágio melhor descrito como caótico. 

2 Aware 

Consciência da necessidade de processos para a gestão do 

conhecimento é reconhecida e estruturas iniciais são 

implementadas, a fim de proporcionar maior qualidade aos 

processos já existentes. 

3 Estabilished 

Este nível foca na criação de uma estrutura sistemática e na 

definição de processos. Neste nível existe a preocupação de 

que os processos criados sejam flexíveis para suportar 

requisitos especiais. 

4 Quantitatively 
Managed 

Para melhorar o controle sistêmico dos processos, métricas de 

performance são usadas para planejamento e 

acompanhamento. 

5 Optimizing 
O foco deste nível está no estabelecimento de uma estrutura 

que permita o desenvolvimento contínuo tanto organizacional, 

quanto individual. 

 

Do ponto de vista da dimensão de atividade do conhecimento, o modelo 

considera um processo de conhecimento como sendo composto por um conjunto de 

atividades do conhecimento (Knowledge Activity - KA), que por sua vez permeiam as 

atividades do negócio (Business Activity- BA) no qual existe a necessidade de 

gestão do conhecimento (Figura 4.4). O modelo define os papeis Dono do Processo 

(Process Owner) e Gerente (Manager) que são responsáveis pela execução de seis 

atividades do conhecimento (identificação, criação, uso, armazenamento, 

distribuição e avaliação).  
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Figura 4.4: Processos de Negócio X Processos de Conhecimento (PAULZEN, 
PERC, 2202). 

O modelo define três elementos pertencentes à dimensão área do 

conhecimento: organização, pessoa e tecnologia. O Elemento organização diz 

respeito à definição de processos, responsabilidade (dono do processo), e grupos de 

trabalho (fontes de processo). O elemento pessoa considera a criação de estruturas 

para incentivo na adoção da gestão do conhecimento àqueles que ainda se 

encontram relutantes. O terceiro elemento, tecnologia, é usado para representar 

meios de suporte (ferramentas) de apoio à gestão do conhecimento. 

O KPQM permite que a avaliação seja executada com base em questionários 

ou investigativa. Para tal, foram definidos 20 atributos de processo (Process 

Attributes - PA) que estão agrupados nos três elementos da dimensão de área do 

conhecimento. Para cada PA existem quatro possibilidades de pontuação (não 

alcançado, parcialmente alcançado, largamente alcançado e completamente 

alcançado), sendo que para cumprir as metas de aprovação do nível é necessário 

que todas as PAs pertencentes àquele nível obtenham pontuação mínima de 

“largamente alcançada”. 

4.4.5 Análise Comparativa 

Para decidir quais modelos de maturidade em gestão do conhecimento são mais 

adequados para avaliar a maturidade em uma dada organização, é preciso entender 

as semelhanças e diferenças existentes entre estes. 
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Assim, esta seção apresenta uma análise dos quatro modelos relacionados 

anteriormente (Siemens KMMM, Infosys KMMM, KPQM e KMCA), a partir de 

características dispostas na Quadro 4.5, Quadro 4.6 e Quadro 4.7. 

Todos os modelos investigados surgiram entre o ano 2000 e 2003, quando o 

modelo Infosys KMMM foi o primeiro a ser publicado e o KMCA o último, tendo este 

passado por revisão no ano seguinte, em 2004. Após esse período, não existe relato 

de experiência na aplicação de nenhum dos modelos abordados. Este fato se deve 

possivelmente, por que as organizações enxergam seu capital intelectual como 

principal vantagem competitiva. Outra possível razão é o fato de os modelos de 

gestão do conhecimento pertencerem, em geral, à empresas de consultoria, 

possuindo alto custo de aplicação, o que restringe a divulgação de conteúdo. 

Com relação aos níveis de maturidade, apenas o KMCA considera seis níveis, 

tendo definido características para o nível zero. Nenhum dos modelos pesquisados 

possui sobreposição de níveis, ou seja, nenhum dos modelos permite de maneira 

oficial que ações de melhoria relacionadas a um determinado nível possam ser 

desenvolvidas antes que todas as pendências do nível anterior tenham sido 

sanadas. 

Cada modelo possui uma abordagem de avaliação. Neste contexto, o 

Siemens KMMM é o que possui maior abrangência, trabalhando com workshops, 

questionários e investigação. Por trabalhar com workshops, este modelo também é 

considerado como o de maior necessidade de profissional especializado no 

processo de avaliação, sugerindo de preferência um consultor oficial. Os demais 

modelos possuem apenas a abordagem baseada em questionário e investigativa ou 

simplesmente a abordagem baseada em questionário, o que torna o processo de 

avaliação mais simples. Dentre os modelos investigados, o único que publicou sua 

ferramenta de avaliação foi o KMCA, entretanto, a forma como o questionário de 

avaliação está publicado exige esforço de organização para posterior aplicação. 

Após o processo de avaliação, um plano de melhoria que supere as 

limitações encontradas na organização deve ser desenvolvido. De acordo com a 

abordagem adotada pelos quatro modelos investigados, este plano deve ser 
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desenvolvido a partir dos resultados obtidos com a aplicação do modelo e da 

experiência do consultor responsável pelo processo de avaliação. 

Quadro 4.5: Níveis de Maturidade dos Modelos de GC. 

N
ív

ei
s 

CMM 

Modelos de Maturidade de GC Baseados no CMM 

Siemens 
KMMM 

Infosys 
KMMM KPQM KMCA 

0 Não Aplicável 
Difficult / Not 

Possible 

1 Inicial Initial Default Initial Possible 

2 Repetível Repeatable Reactive Aware Encouraged 

3 Definido Defined Aware Estabilished 
Enabled / 

Practiced 

4 Gerenciado Managed Convinced 
Quantitatively 

Managed 
Managed 

5 Otimizado Optimizing Sharing Optimizing 
Continuously 

Improved 

 

Quadro 4.6: Dados Gerais dos Modelos de Gestão do Conhecimento. 

 
Siemens 
KMMM Infosys KMMM KPQM KMCA 

Autoria 
Ehms e 

Langen 
Kochikar 

Paulzen e 

Perc 

Kulkarni e 

Louis (v1) 

Kulkarni e 

Freeze (v2) 

Primeira 
Publicação 

2002 2000 2002 2003 

Última 
Publicação - - - 2004 

Guia Oficial 
(Artigo) 

Holistic 

Development 

of Knowledge 

Management 

with KMMM 

The Knowledge 

Management 

Maturity Model 

- A Staged 

Framework for 

Leveraging 

Knowledge 

A Maturity 

Model for 

Quality 

Improvement 

in Knowledge 

Management 

Development 

and Validation 

of a 

Knowledge 

Management 

Capability 

Model 
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Siemens 
KMMM 

Infosys KMMM KPQM KMCA 

Custo Material 
de Apoio 
(Artigo) 

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Abrangência Global Global Global Global 

Modular Não Não Não Não 

Aborda 
Gestão de 
Projetos 

Superficial Superficial Superficial Superficial 

Sobreposição 
de Níveis 

Não Não Não Não 

Instrumento 
de Avaliação 

Questionário, 

Workshops e 

Investigativo 

Questionário e 

Investigativo 

Investigativo e 

Questionário 

Questionário 

Plano de 
Melhoria 
Interno 

Não 
Os resultados da avaliação são base para criação do plano, porém 

os modelos não indicam como desenvolver. 
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Quadro 4.7: Características dos Níveis de Maturidade dos Modelos de Gestão do Conhecimento. 

Nível Siemens KMMM KPQM Infosys KMMM KMCA 

0 - 

- Falta de identificação de 

ativos de conhecimento. 

- Compartilhamento do 

conhecimento 

desencorajado. 

- Falta de comprometimento 

no compartilhamento de 

conhecimento. 

- Não se enxerga valor no 

compartilhamento de 

conhecimento. 

1 

- Falta de sensibilidade da necessidade de gerir o conhecimento. 

- Controle de processos de conhecimento não conscientes. 

- Gestão do conhecimento sem planejamento e randômico. 

- Compartilhamento do 

conhecimento não é 

desencorajado. 

- Comprometimento usual no 

compartilhamento de 

conhecimento. 

- As pessoas que 

compreendem o valor no 

compartilhamento de 

conhecimento o fazem. 

- Ativos de conhecimento são 

reconhecidos / identificados. 

 
 
 
 

  



CAPÍTULO 4: MODELOS DE MATURIDADE 

 

53 

Nível Siemens KMMM KPQM Infosys KMMM KMCA 

2 

- Existem projetos-piloto de 

gestão do conhecimento. 

- Estruturas iniciais para 

gestão do conhecimento 

definidas. 

- Processos planejados e 

documentados. 

- Existência de estruturas 

para sensibilização da GC. 

- Suporte parcial de 

tecnologias à GC. 

 

- Apenas conhecimento 

gerado em tempo de 

execução é transmitido. 

- Compartilhamento do 

conhecimento é feito apenas 

quando necessário. 

- Existência de sistemas 

básicos de captura de 

conhecimento. 

 

- Cultura organizacional 

encoraja todas as atividades 

de compartilhamento do 

conhecimento. 

- Líderes e gerentes sênior 

dão suporte e valor ao 

compartilhamento do 

conhecimento. 

- Conhecimento explícito é 

armazenado de alguma 

maneira. 

- Conhecimento tácito é 

monitorado. 

3 

- Atividades de GC 

consolidadas integradas ao 

processo de trabalho. 

- Atividades dão suporte à 

GC em departamentos 

isolados. 

- Sistemas técnicos 

relevantes são mantidos. 

- Papéis individuais de GC 

estão definidos. 

 

- Estrutura sistemática e 

definição de processos de 

GC. 

- Processos adaptados para 

suportar requisitos 

especiais. 

- Sistema de incentivo 

definido. 

- Suporte tecnológico 

sistemático. 

- Estrutura básica de GC, 

porém conhecimento ainda 

não integrado. 

- Conhecimento básico 

sobre métricas de GC 

- Atividades de GC 

direcionadas ao ganho de 

produtividade. 

- Gerentes reconhecem seu 

papel e encorajam o 

compartilhamento de 

conhecimento ativamente. 

- Compartilhamento do 

conhecimento é praticado. 

- Líderes e gerentes sênior 

definem objetivos sobre 

compartilhamento do 

conhecimento. 

- GC é parte integrante do 

workflow. 

- Sistemas e Ferramentas 

dão suporte ao 

compartilhamento de 

conhecimento. 

- Existência de repositórios 

centralizados e taxonomias. 
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Nível Siemens KMMM KPQM Infosys KMMM KMCA 

4 

- Uso de métricas e medidas para avaliar sucesso. - Uso de métricas ao nível 

de projeto e função. 

 

- As pessoas acham fácil 

compartilhar conhecimento. 

- As pessoas esperam extrair 

com sucesso o 

conhecimento, caso ele 

exista. 

- Compartilhamento do 

conhecimento formal e 

informal monitorado e 

medido. 

Treinamento em GC é 

oferecido. 

- Uso de GC trouxe mudança 

nos princípios. 

- Ferramentas de GC são de 

uso fácil. 

- Estratégia de GC unificada 

e padronizada. 

- Padrões organizacionais. 

 

- Melhoria do processo de 

GC. 

- Incentivos gerenciados 

quantitativamente. 

- Impacto do suporte 

tecnológico é avaliado 

quantitativamente. 

 

- GC é auto-sustentável, 

com alto nível de qualidade 

e uso. 

- Sistema corporativo de 

compartilhamento de 

conhecimento. 

- Habilidade de perceber e 

reagir a mudanças. 

 

5 

- Melhoria continua. 

- Flexibilidade para acomodar novas mudanças 

- Mecanismos e ferramentas 

para alavancar ativos de 

conhecimento são 

amplamente aceitos. 

- Empenho para medir e 

melhorar o compartilhamento 

de conhecimento. 

- Ferramentas de GC 

atualizadas/melhoradas 

periodicamente. 

- Processos de negócio que 

incorporam 

compartilhamento de ativos 

de conhecimento são 

revisados periodicamente. 

- Métricas são combinadas 

com outros instrumentos 

proporcionando controle 

estratégico 

 

- Estruturas para otimização 

pessoal (individual). 

- Tecnologias de suporte 

aos processos são 

otimizados regularmente.  

- Projetos piloto são 

executados. 

 

- Cultura de 

compartilhamento 

institucionalizada. 

- Compartilhamento é 

realizado de forma natural. 

- Decisão baseada em ROI. 

- Organização baseada no 

conhecimento. 
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4.5 Modelos de Maturidade em Gestão de Projetos 

De forma semelhante aos modelos de gestão do conhecimento, muitos modelos de 

maturidade de gestão de projetos foram desenvolvidos nos últimos anos. Estes 

modelos também seguem os princípios dos modelos de maturidade de qualidade, 

contudo tendo seu foco direcionado para as práticas gerenciais. Os modelos 

atualmente mais referenciados na literatura são: o Organizational Project 

Management Maturity Model (OPM3) (PMI, 2008); o Project Management Maturity 

Model (PMMM) (CRAWFORD, 2006); o Portfolio, Programme and Project 

Management Maturity Model (P3M3) (OGC, 2008); o Kerzner Project Management 

Maturity Model (KPMMM) (KERZNER, 2005) e o Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos (MMGP) (PRADO, 2008). Cada modelo citado é descrito 

nas próximas subseções. 

Além dos cinco modelos que serão abordados em maior profundidade, 

existem outras iniciativas que não serão contempladas neste estudo por não se 

mostrarem relevantes para a proposta deste trabalho, pelo alto grau de similaridade, 

ou por possuírem poucos relatos de aplicação na literatura. Como exemplos, têm-se 

o PRINCE2 Maturity Model (P2MM) (OGC, 2006) e os modelos definidos e 

apresentados nos trabalhos de Voivedich e Jones (2001), Branco Júnior e Belchior 

(2001), Kwak e Ibbs (2002) e Andersen e Jessen (2003). 

4.5.1 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)  

O Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) foi oficialmente 

anunciado em 2003 e tem como principal objetivo desenvolver um padrão global 

para o gerenciamento organizacional de projetos. Sua principal fonte de referência é 

o livro Organizational Project Management Maturity Model - Knowledge Foundation, 

cuja segunda edição foi lança no final de 2008 (PMI, 2008). 

O uso do OPM3 deve ocorrer através da execução sistemática de cinco 

passos: (1) Preparar-se para a avaliação, (2) Realizar a avaliação (este passo pode 

ser repetido várias vezes até que a equipe de avaliação esteja satisfeita com a 

precisão dos resultados), (3) Planejar as melhorias, (4) Implantar as melhorias e (5) 

Repetir o processo (todos os passos citados). O modelo agrupa e explica estes 

passos conforme três grupos: (1) Conhecimento (o passo 1), (2) Avaliação (o passo 
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2) e (3) Melhoria (os passos 3, 4 e 5). No primeiro grupo é apresentado o 

conhecimento associado ao OPM3. No segundo grupo é explicado como proceder 

com a avaliação. No último grupo, discute-se como planejar e implantar as 

melhorias. Veja na Figura 4.5 uma representação gráfica destes passos e grupos. 

 

Figura 4.5: Passos para a Adoção do OPM3 (PMI, 2008). 

Segundo o guia de referência do OPM3 (PMI, 2003), gerenciamento 

organizacional de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas 

e técnicas em atividades organizacionais e de projeto com o objetivo de atingir os 

objetivos da organização através de projetos, sendo a maturidade representada pelo 

nível de qualidade desta gerência nos domínios de Projeto, Programa e Portfólio. 

Uma melhor prática para o OPM3 é a maneira, atualmente reconhecida pela 

indústria como ótima, para atingir um dado objetivo. Isto inclui a habilidade de 

entregar projetos de forma previsível, consistente e de implementar estratégias 

organizacionais com sucesso. Melhores práticas são atingidas desenvolvendo 

capacidades que podem ser observadas através de resultados mensuráveis. 
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Capacidade é uma competência específica que deve existir em uma 

organização de forma a executar processos de gerenciamento de projetos, ou seja, 

são passos incrementais que levam à realização de uma ou mais melhores práticas. 

No OPM3, cada melhor prática é composta por duas ou mais capacidades. 

A existência de uma capacidade é demonstrada pela existência de um ou 

mais resultados correspondentes, podendo estes ser tangíveis ou intangíveis. Cada 

resultado deve estar associado a um indicador que permita à organização 

determinar, qualitativamente ou quantitativamente, se o resultado associado com 

certa capacidade, e em caso afirmativo, em qual nível se encontra. Vide na Figura 

4.6 a representação visual do relacionamento existente entre melhor prática, 

capacidade, resultado e indicador. 

 

Figura 4.6: Melhor Prática X Capacidade X Resultado X Indicador (PMI, 2008). 

O modelo ainda considera que pode haver dependências compartilhadas, 

como também dependências conjuntas. No primeiro caso, duas ou mais melhores 

práticas dependem da mesma capacidade. No segundo caso, uma melhor prática 

depende de uma capacidade que depende de uma capacidade de outra melhor 

prática, e esta última capacidade depende de uma capacidade da primeira melhor 

prática, como apresentado na Figura 4.7. 



 

Figura 4.7: Dependência entre Capacidades

A progressão da maturidade no OPM3 é dada por uma escala de quatro 

níveis: padronizado, mensurável, contro

outros modelos de maturidade, há várias maneiras de observar 

organização, característica que faz o OPM3 ser muitas vezes referenciado como um 

modelo multidimensional (Figura 

Uma dimensão consiste em associar cada melhor prática com um nível de 

maturidade. Uma segunda dimensão consiste em associar cada domínio (Projeto, 

Programa e Portfólio) com um nível de maturidade. Outra dimensão consiste em 

associar cada melhor prática com os domínios considerados pelo OPM3. E uma 

quarta possibilidade é associar cada capacidade com os cinco grupos de processos 

definidos pelo PMBOK (PMI, 2004): Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e 

Encerramento. A junção das três últimas possibilidades forma a visão tridimensional 

do OPM3 que pode ser vista na 

Figura 4.8: Visão Multidimensional do OPM3

CAPÍTULO 4: MODELOS DE MATURIDADE

: Dependência entre Capacidades (PMI, 2008)

A progressão da maturidade no OPM3 é dada por uma escala de quatro 

níveis: padronizado, mensurável, controlado e melhoria contínua. Diferentemente de 

outros modelos de maturidade, há várias maneiras de observar a maturidade de uma 

característica que faz o OPM3 ser muitas vezes referenciado como um 

Figura 4.8). 

Uma dimensão consiste em associar cada melhor prática com um nível de 

maturidade. Uma segunda dimensão consiste em associar cada domínio (Projeto, 

Programa e Portfólio) com um nível de maturidade. Outra dimensão consiste em 

sociar cada melhor prática com os domínios considerados pelo OPM3. E uma 

quarta possibilidade é associar cada capacidade com os cinco grupos de processos 

definidos pelo PMBOK (PMI, 2004): Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e 

das três últimas possibilidades forma a visão tridimensional 

do OPM3 que pode ser vista na Figura 4.8. 

: Visão Multidimensional do OPM3 (PMI, 2008)
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das três últimas possibilidades forma a visão tridimensional 

 

(PMI, 2008). 
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Ainda é possível analisar a maturidade da organização de acordo com uma 

escala contínua que varia de 0% a 100% de maturidade. Claramente, o OPM3 

possui uma estrutura complexa que é tida por alguns como necessária e flexível 

(FAHRENKROG, ABRAMS, et al., 2003), enquanto que por outros é vista como 

desnecessariamente complexa e redundante (HILLSON, 2003; SOLER, 2005; 

ZAGUIR, MARTINS, 2007). 

A avaliação do OPM3 pode ser realizada através de uma ferramenta on-line 

ou com um conjunto de ferramentas proprietárias do PMI, sendo as duas opções 

pagas. A primeira opção consiste em um questionário de 151 perguntas com 

respostas Sim ou Não que permitem identificar quais das mais de 600 melhores 

práticas a organização possui. 

A segunda opção fornece mais detalhes, envolve a participação de um 

avaliador OPM3 certificado e requer um maior investimento por parte da 

organização. Esta opção oferece, inclusive, a concepção automática de um plano de 

melhoria formado pelas capacidades que a organização precisa desenvolver para 

alcançar as melhores práticas que esta considera prioritárias. 

4.5.2 Project Management Maturity Model (PMMM) 

O Project Management Maturity Model (PMMM) é um modelo de autoria da empresa 

PM Solutions, uma empresa de consultoria, treinamento e pesquisa em 

gerenciamento de projetos fundada em 1996. A principal fonte de referência do 

modelo é o livro Project Management Maturity Model que está na sua segunda 

edição (2007). 

O PMMM provê um arcabouço conceitual com o qual processos específicos 

de gerenciamento de projetos podem ser otimizados de forma a melhorar de forma 

eficiente a capacidade da organização em gerir seus projetos (CRAWFORD, 2006). 

O modelo é composto pelo relacionamento das nove áreas de conhecimento do 

PMBOK 2004 com os cinco níveis de maturidade do CMM (Figura 4.9). Por ser 

fortemente baseado no CMM, o modelo possui cinco níveis distintos de maturidade e 

para cada um examina as práticas organizacionais em função das nove áreas de 

conhecimento de gerenciamento de projetos. 
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Figura 4.9: Visão Geral do PMMM (CRAWFORD, 2006). 

No nível 1 (Processo Inicial), apesar de existirem processos de 

gerenciamento de projetos, não há práticas ou padrões estabelecidos. No nível 2 

(Processos Estruturado e Padrões), existem vários processos de gerenciamento de 

projetos dentro da organização, contudo, eles não podem ser considerados um 

padrão organizacional. No nível 3 (Padrões Organizacionais e Processo 

Institucionalizado), todos os processos de gerenciamento de projetos são 

efetivamente estabelecidos e utilizados como padrões organizacionais. No nível 4 

(Processo Gerenciado), projetos são gerenciados considerando o desempenho dos 

projetos passados, assim como tendo em vista o desempenho esperado para o 

futuro. No nível 5 (Processo Otimizado), existe a preocupação com processos 

utilizados ativamente para melhorar as atividades de gerenciamento de projetos da 

organização. 

Cada área de conhecimento do PMBOK é então detalhada para cada nível. 

Em particular, cada área é subdividida em componentes chaves. Estes componentes 
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possuem certa correlação com os processos das respectivas áreas descritos no 

PMBOK. No PMMM são estes os componentes avaliados. 

A empresa PM Solutions provê duas alternativas de avaliação que podem ser 

conduzidas para determinar a maturidade organizacional em gerenciamento de 

projetos. A primeira consiste de uma avaliação independente realizada por terceiros. 

A segunda, por sua vez, é uma avaliação realizada pela própria organização. 

Após a avaliação, cada componente é situado em um dado nível. O nível da 

área de conhecimento é o menor nível comum a todos os seus componentes, como 

apresentado na Figura 4.10. O nível da organização é o menor nível comum a todas 

as áreas de conhecimento (veja um exemplo na Figura 4.11). 

 

Figura 4.10: Nível 2 em Gerenciamento de Escopo (CRAWFORD, 2006). 

 

Figura 4.11: Organização Nível 1 (CRAWFORD, 2006). 

O modelo PMMM não incorpora diretamente elementos facilitadores para a 

construção de um plano de melhoria, porém, a empresa PM Solutions argumenta 

que este plano pode ser criado a partir da visão de especialistas no modelo e em 
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gerenciamento de projetos. A empresa possui inclusive outra publicação que busca 

abordar o tema da melhoria (APPLEBY, CABANIS-BREWIN, et al., 2007). 

4.5.3 Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM) 

O Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM) é um modelo de autoria 

de Harold Kerzner. A principal fonte de referência do modelo é o livro Using the 

Project Management Maturity Model: Strategic Planning for Project Management que 

está na sua segunda edição (2005). 

O objetivo do modelo é fornecer a base para a busca da excelência em 

gerenciamento de projetos. O KPMMM é composto por cinco níveis, sendo que cada 

um representa um nível diferente de maturidade em gerenciamento de projetos 

(Figura 4.12) Estes níveis são: (1) Linguagem comum, (2) Processos comuns, (3) 

Metodologia singular, (4) Benchmarking e (5) Melhoria contínua (KERZNER, 2005). 

 

Figura 4.12: Níveis de Maturidade do KPMMM (KERZNER, 2005). 

No nível 1, é reconhecido a importância do gerenciamento de projetos e a 

necessidade de um conhecimento básico sobre a terminologia da área. 

No nível 2, a organização começa a definir e desenvolver processos comuns 

de gerenciamento de projetos. 

No nível 3, estes processos são combinados com outros processos 

organizacionais com o objetivo de criar uma metodologia singular centrada no 

gerenciamento de projetos. 
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No nível 4, a organização deve reconhecer que, se ela deseja manter uma 

vantagem competitiva, a melhoria de processos através de benchmarking é 

essencial. 

No nível 5, os dados levantados pelo benchmarking são utilizados para decidir 

o que e como melhorar a metodologia singular definida no nível 3. Ou seja, o último 

nível é responsável por fornecer feedback aos níveis 3, aperfeiçoando a metodologia 

singular, e 4, direcionando as iniciativas de benchmarking. 

Ao contrário de outros modelos de maturidade, o KPMMM assume a 

sobreposição de níveis de acordo com algumas regras. Normalmente, o nível de 

sobreposição baseia-se no nível de risco que a organização está disposta a aceitar. 

Por exemplo, é possível uma organização ainda não ter consolidado a terminologia 

em gerenciamento de projetos dentro da empresa, nível 1, mas já ter iniciado a 

definição de processos de gerenciamento de projetos, nível 2. 

Outra diferença deste modelo em relação aos demais é que, apesar de ser 

orientado a projetos, admite a possibilidade de adaptação para avaliar o nível de 

maturidade do gerenciamento de operações. Contudo, o modelo não fornece guias 

de como esta adaptação pode ser feita. 

Cada nível de maturidade possui um questionário associado capaz de conferir 

uma pontuação para a organização em relação ao nível em questão. Caso a 

empresa atinja o mínimo de pontuação especificado no modelo, conclui-se que o 

nível de sucesso foi atingido. 

4.5.4 Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model (P3M3) 

O Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model (P3M3) é um modelo 

de maturidade, originado como uma melhoria de um modelo descontinuado de 

maturidade em gerenciamento de projetos do Office of Government Commerce 

(OGC) que por sua vez era baseado nos conceitos do CMM (SEI, 1991). O P3M3 

também pode ser usado como meta-modelo para a construção sistemática de 

ferramentas, incluindo questionários (OGC, 2008). 

O P3M3 descreve boas práticas nos domínios de portfólio, programa e projeto 

que devem ser seguidas. Cada boa prática está relacionada a uma área chave de 
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processo. Os níveis do modelo indicam a maturidade da organização. Estes são 

estruturados hierarquicamente, permitindo que a organização melhore sua gestão de 

projetos de forma gradual. Os Níveis propostos pelo modelo são (OGC, 2008):  

• Nível 1: Processos Iniciais (Initial Process): a organização executa seus 

projetos informalmente, sem processos padronizados e sistemas para facilitar 

o acompanhamento. 

• Nível 2: Processos Repetíveis (Repeatable Process): a organização 

assegura que cada projeto é executado com processos e procedimentos 

particulares, obedecendo a uma padronização mínima.  

• Nível 3: Processos Definidos (Defined Process): a organização possui 

controle centralizado dos seus processos e consegue customizá-los de forma 

a atender uma característica específica de um projeto. 

• Nível 4: Processos Gerenciados (Managed Process): a organização faz 

medições específicas nas características de gerenciamento de projetos e 

utiliza estes resultados para melhorar sua performance em gerenciamento, 

tornando resultados de projetos futuros mais previsíveis. 

• Nível 5: Processos Otimizados (Optimised Process): a organização 

executa melhoria continua em seus processos de gerenciamento de projetos 

de forma pró-ativa, visando otimizá-los para gerar um melhor desempenho. 

A avaliação do P3M3 pode ser conduzida de duas maneiras: a primeira 

consiste de uma auto-avaliação e a segunda de uma avaliação formal. A primeira 

pode ser realizada verificando quais atributos do modelo a organização satisfaz ou 

através de um questionário de auto-avaliação que pode ser adquirida sem custos 

através do site do P3M3. A segunda avaliação é conduzida por empresas 

credenciadas ao APM Group (APMG) e confere um certificado. 

O modelo P3M3 não auxilia explicitamente a criação de um plano de 

melhoria, contudo, este pode ser desenvolvido a partir dos atributos genéricos e 

específicos que a organização precisa atender para evoluir do nível atual para o 

nível desejado. 
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4.5.5 Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) 

O Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (MMGP) é de autoria de 

Darci Prado. O modelo é referenciado no livro Gerenciamento de Portfólios, 

Programas e Projetos nas Organizações, quarta edição, 2004, entretanto possui 

atualmente como fonte de referência atualizada o livro Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos de 2008 (PRADO, 2008). 

O MMGP é baseado na experiência do autor e pode ser aplicado tanto a 

áreas isoladas da organização, como na organização como um todo. O modelo 

busca se diferenciar pela sua simplicidade. É composto por seis dimensões e cinco 

níveis de maturidade, como mostra a Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Dimensões e Níveis de Maturidade (PRADO, 2008). 

Existe certo consenso entre os profissionais de GP (PRADO, 2008; 

KERZNER, 2005) de que um modelo de maturidade deve contemplar as seguintes 

áreas: Estratégia, Processos, Pessoas e Tecnologia. No caso do modelo MMGP, 

isso foi equacionado por meio de seis dimensões que se espalham pelos cinco 

níveis de maturidade em diversos momentos.  

O MMGP apresenta as seguintes dimensões, conforme Figura 4.13: (1) 

Conhecimentos de GP, (2) Metodologias, (3) Informatização, (4) Estrutura 

Organizacional, (5) Relacionamentos Humanos, (6) Alinhamento com Negócios da 

Organização. 
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A primeira dimensão compreende o conhecimento da terminologia e práticas 

de gerenciamento de projetos freqüentemente utilizadas por uma organização. A 

segunda dimensão considera que idealmente uma organização deve ter uma 

metodologia única de gerenciamento de projeto que possui pequenas variações de 

acordo com projetos específicos. A terceira dimensão preocupa-se com o apoio de 

ferramentas computadorizadas à metodologia única. A quarta dimensão pressupõe a 

criação de funções e papéis na estrutura organizacional da empresa com o objetivo 

de maximizar os resultados e minimizar os conflitos em projetos. Dentre estas 

funções e papéis destacam-se o escritório de projetos, o patrocinador dos projetos, 

entre outros. A quinta dimensão preocupa-se com a motivação das pessoas, com os 

relacionamentos entre os membros do projeto com o objetivo de evitar conflitos que 

afetam o projeto e a organização. A sexta e última dimensão tem o seu foco no 

alinhamento dos projetos com o negócio da organização. 

Estas dimensões estão presentes nos cinco níveis do modelo, porém, cada 

dimensão assume uma maior ou menor ênfase dependendo do nível. A primeira 

dimensão recebe uma maior ênfase no nível 2 e cresce nos demais níveis. A 

segunda dimensão é mais intensa a partir do nível 3 em diante. A terceira dimensão 

costuma receber mais foco a partir do nível 3 também, assim como a quarta 

dimensão. A quinta e sexta dimensões recebem mais atenção a partir do nível 4. 

Já os cinco níveis de maturidade do modelo, de acordo com a Figura 4.13, 

são caracterizados conforme os seguintes aspectos:  

Nível 1 – Inicial: este nível apresenta um cenário que denota que a 

organização não possui esforços coordenados para realização de suas atividades. 

Assim, as atividades são geralmente executadas de maneira isolada, e na maioria 

das vezes, por meio de iniciativas individuais ou de poucos membros. 

Nível 2 – Conhecido: o segundo nível apresenta um cenário em que se realiza 

um esforço mais coordenado e começa a existir uma linguagem mais universalizada 

entre os membros, buscando realizarem atividades e ações coordenadas. 

Nível 3 – Padronizado: este nível é caracterizado por um cenário que se 

utiliza um modelo padronizado de gerenciamento. Há liderança e governança 

firmadas que desenvolvem a integração entre os membros. Existe uma base 
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metodológica de trabalho e atividades conjuntas ocorrendo com freqüência e de 

forma harmoniosa e cooperativa entre os membros. É nesta fase que ocorrerá a 

ruptura que elevará a organização a um patamar diferenciado em termos de 

maturidade (levando-o a ascender a níveis superiores de maturidade). 

Nível 4 – Gerenciado: neste momento existirão ações como o alinhamento 

das atividades com as estratégias da organização. Este nível preconiza um 

relacionamento humano sadio e austero entre os membros, abordando, 

principalmente o gerenciamento de pessoas e negociações (no estilo ganha-ganha). 

Nível 5 – Otimizado: este nível é caracterizado pela conquista da maturidade. 

Este momento apresenta um cenário em que se atinge a sabedoria. Todas as 

iniciativas, todo o trabalho e esforços ao longo dos níveis anteriores atingem o seu 

cume. Ao alcançar este patamar, pode-se inferir que a organização se tornou uma 

referência em gerenciamento de projetos. 

A avaliação da maturidade de acordo com o MMGP é feita a partir de um 

questionário com 40 perguntas e pode ser realizada considerando parte da 

organização (avaliação setorial), ou a organização como um todo. Um ponto 

interessante do modelo é ser utilizado anualmente em uma pesquisa feita com 

empresas brasileiras, sendo os resultados públicos e passíveis de serem utilizados 

para fins de benchmarking (http://www.maturityresearch.com). 

4.5.6 Aderência dos Modelos Maturidade de GP à Gestão do Conhecimento 

Após estudar o funcionamento dos modelos de maturidade em gestão de projetos, 

foi realizado uma análise quantitativa com os modelos MMGP, P3M3, KPMMM e 

OPM3 a fim de verificar a aderência de seus instrumentos de avaliação em relação à 

gestão do conhecimento. 

Assim, o conteúdo dos questionários e melhores práticas (itens) existentes 

em cada modelo foram analisados com base nos pilares da gestão do 

conhecimento, isto é, processos, pessoas e tecnologia, detalhados no Capítulo 3. O 

intento desta análise foi identificar os aspectos básicos da gestão do conhecimento, 

como a existência de processos para a captura do conhecimento, cultura 

organizacional baseada no compartilhamento de conhecimento, tomada de decisão 
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baseado em histórico, uso de lições aprendidas, treinamentos em gestão do 

conhecimento e uso de infra-estrutura tecnológica como facilitadores da gestão do 

conhecimento. Especificamente para o modelo P3M3, o termo “melhores práticas” 

remete tanto aos itens existentes em Functional achievement / Process goals quanto 

aos itens dos desdobramentos, ou seja, os itens apresentados em: Approach, 

Deployment, Review, Perception e Performance measures. 

Para os modelos MMGP e KPMMM foram analisadas as perguntas e suas 

respectivas opções de resposta, sendo 40 questões para o primeiro modelo e 183 

questões para o KPMMM. Para o P3M3 foram analisados todos os 932 itens 

existentes nos 32 processos abordados pelo modelo. Por fim, foram analisadas as 

592 práticas contidas no OPM3, sendo os dados agrupados obedecendo aos três 

domínios abordados pelo modelo (projeto, programa e portfólio). A relação das 

perguntas e melhores práticas (itens) identificadas durante a análise podem ser 

consultadas no Apêndice A. 

A consolidação desta análise é apresentada na Quadro 4.8, em que é 

descrito, por nível, para cada modelo: a quantidade de práticas ou questões 

existente no guia de referência, a quantidade de práticas ou questões aderentes aos 

critérios em questão, a porcentagem de aderência aos critérios em questão e a 

porcentagem total de aderência aos critérios em questão. Após a apresentação dos 

dados tabulados, uma análise sucinta é apresentada. 

Quadro 4.8: Aderência do P3M3, KPMMM, MMGP e OPM3 à GC. 

 

 

Nível

1 24 1 4,17% 80 0 0,00% 0 0 0,00%

2 317 5 1,58% 20 1 5,00% 10 0 0,00%

3 363 12 3,31% 42 2 4,76% 10 5 50,00%

4 123 6 4,88% 25 3 12,00% 10 2 20,00%

5 105 0 0,00% 16 2 12,50% 10 3 30,00%

Total 932 24 2,58% 183 8 4,37% 40 10 25,00%

MMGPKPMMMP3M3
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Dos modelos apresentados na Quadro 4.8, o modelo P3M3 foi o de menor 

aderência aos aspectos pesquisados. Ao analisar este modelo, as características 

buscadas foram encontradas em 24 práticas, o que representa apenas 2,58% do 

total de práticas existentes no modelo. O nível 3 foi o maior contribuinte, com 12 

práticas identificadas, enquanto o nível 5 não proveu nenhuma contribuição, não 

tendo sido identificada nenhuma prática com as características de interesse. 

O KPMMM foi o modelo que demonstrou uma aderência intermediária, 

quando comparado com o P3M3 e o MMGP. O KPMMM obteve 4,37% de aderência, 

tendo sido encontrado 8 perguntas e/ou respostas com as características de 

interesse, de um total de 183 perguntas pesquisadas. Ainda em relação a este 

modelo, nenhuma prática foi identificada no nível 1, sendo este fato compreensível, 

uma vez que o primeiro nível deste modelo preocupa-se tão somente com o 

alinhamento do conhecimento em gestão de projetos através de perguntas 

específicas sobre o PMBOK. 

Quanto ao modelo MMGP, características da gestão do conhecimento foram 

identificadas em 10 perguntas, entre os níveis três e cinco. A princípio a aderência 

de 25% se mostra alta, porém quando levada em consideração a quantidade de 

perguntas existentes no modelo, observa-se que a adição ou subtração de uma 

única pergunta aderente, reflete de forma significativa na porcentagem final.  

Por fim, foi avaliado a aderência do OPM3. Apesar deste modelo não possuir 

a maior porcentagem de aderência, este foi o único modelo a verificar de forma 

explícita a existência da gestão do conhecimento (prática 5370 - Use Knowledge 

Management and Learning). Além desta característica, o modelo também avalia a 

existência de repositórios, tomada de decisão baseada em dados históricos e 

transferência de conhecimento através de um canal aberto de comunicação. 

Contudo, os itens da gestão do conhecimento encontrados não estão corretamente 

1 70 1 1,43% 49 0 0,00% 93 6 6,45%

2 55 3 5,45% 42 0 0,00% 52 3 5,77%

3 40 0 0,00% 40 0 0,00% 40 0 0,00%
4 44 3 6,82% 40 0 0,00% 42 0 0,00%

Total 209 7 3,35% 171 0 0,00% 227 9 3,96%

OPM3

Total Geral (Projeto + Programa + Portfólio) = 7,31%

PortfólioProgramaProjeto
Nível
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balanceados, uma vez que aspectos identificados para o domínio de projetos não é 

verificado nos demais domínios, e vice-versa. Outro fator que corrobora a falta de 

balanceamento é a inexistência de características de gestão do conhecimento em 

diversos níveis de maturidade, como também em todos os níveis do domínio 

Programa. 

Após análise dos resultados obtidos com a pesquisa de aderência dos 

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos, identificou-se que estes não 

tratam o tema gestão do conhecimento satisfatoriamente, provendo apenas uma 

análise de extrema superficialidade.  

4.5.7 Análise Comparativa 

Para decidir quais modelos de maturidade em gerenciamento de projetos são mais 

adequados para avaliar a maturidade em uma dada organização, é preciso entender 

as semelhanças e diferenças existentes entre estes. 

Portanto, esta seção compara os cinco modelos relacionados anteriormente 

(OPM3, PMMM, P3M3, KPMMM e MMGP), a partir de um conjunto de 

características apresentadas na Quadro 4.9, 
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Quadro 4.10, Quadro 4.11 e Quadro 4.12. 

Do ponto de vista de custo de aquisição de material para estudo, o P3M3 se 

mostra a melhor escolha, uma vez que o guia de referência pode ser adquirido 

gratuitamente no site da OGC. Quando se deseja executar uma avaliação de 

maturidade investigativa, este modelo é uma boa opção, entretanto, realizar uma 

avaliação baseada em questionário é penoso uma vez que todas as práticas 

abordadas pelo modelo terão de ser convertidas em perguntas, o que não é uma 

tarefa trivial, e possibilita deturpação da real intenção do modelo. Este modelo 

também se destaca por possuir uma avaliação de certificação, no entanto não são 

achados muitos relatos de empresas certificadas. 

O OMP3 se apresenta como sendo possivelmente o modelo de maior força no 

mercado mundial, uma vez que é mantido pela principal instituição voltada ao 

fomento da gestão de projetos no mundo, o PMI. Analisando suas características 

internas, o modelo pode ser considerado robusto, porém complexo, uma vez que 

conta com aproximadamente 600 melhores práticas e possui um programa interno 

para o auxílio no desenvolvimento do plano de melhoria. Este é também o modelo 

mais custoso do ponto de vista financeiro.  

Para uma organização fortemente projetizada, o modelo PMMM é uma 

alternativa interessante, pois é fortemente alinhado ao PMBOK e exige baixo 

investimento, entretanto, caso a organização não seja projetizada, este modelo não 

se apresenta como uma boa opção. 

O KPMMM é dentre os modelos apresentados o mais antigo. O livro que é 

utilizado como referência do modelo tem um baixo custo de aquisição e possui um 

mecanismo de avaliação mais flexível e susceptível a adaptações. Porém, não há 

guias efetivos sobre como realizar estas adaptações e o processo de avaliação 

contém algumas lacunas como, por exemplo: como consolidar resultados de 

avaliações aplicadas a mais de um representante da mesma organização. 

Por fim, o MMGP é o único modelo de maturidade em gerenciamento de 

projetos brasileiro. Possui um baixo custo de aquisição e o mecanismo de avaliação 

é consideravelmente simples. Há ainda dados sobre avaliações de empresas 
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brasileiras a partir deste modelo o que facilita a realização de benchmarking 

(http://www.maturityresearch.com). 

Quadro 4.9: Níveis de Maturidade dos Modelos de GP. 

N
ív

ei
s 

CMM 
Modelos de Maturidade de GP Baseados no CMM 

OPM3 PMMM KPMMM MMGP P3M3 

1 Inicial Standardization Initial Process 
Common 

Language 
Inicial 

Initial 

Process 

2 Repetível Measurement 

Structured 

Process and 

Standards 

Common 

Processes 
Conhecido 

Repeatable 

Process 

3 Definido Control 

Organizational 

Standard and 

Institutionalized 

Singular 

Methodology 
Padronizado 

Defined 

Process 

4 Gerenciado 
Continuous 

Improvement 

Managed 

Process 
Benchmarking Gerenciado 

Managed 

Process 

5 Otimizado - 
Optimizing 

Process 

Continuous 

Improvement 
Otimizado 

Optimized 

Process 
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Quadro 4.10: Domínios, Dimensões e Grupos de Processo. 

 OPM3 PMMM KPMMM MMGP P3M3 

Domínios 
1. Projeto 

2. Programa 

3. Portfólio 

1. Projeto 1. Projeto 1. Projeto 1. Projeto 

2. Programa 

3. Portfólio 

Dimensões - - - 

1. Conhecimento em 

Gestão de Projetos 

2. Metodologia 

3. Informatização 

4. Estrutura 

Organizacional 

5. Relacionamentos 

Humanos 

6. Alinhamento com 

o Negócio da 

Organização 

- 

Grupos de 
Processo 

1. Iniciação 

2. Planejamento 

3. Execução 

4. Controle  

5. Fechamento 

- - - - 
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Quadro 4.11: Dados Gerais dos Modelos de Gestão de Projetos. 

 OPM3 PMMM KPMMM MMGP P3M3 

Autoria PMI PM Solutions Harold Kerzner Darci Prado OGC 

Primeira 
Publicação 

2003 2002 2001 2002 2003 

Última 
Publicação 

2008 2007 2005 2008 2008 

Abrangência Global Global Global Nacional Global 

Guia Oficial 
(Livro) 

Organizational 

Project Management 

Maturity Model 

(OPM3) – 

Knowledge 

Foundation 

Project Management 

Maturity Model. 2
nd

 

Edition. 

Using the Project 

Management 

Maturity Model. 2
nd

 

Edition. 

Gerenciamento de 

Portfólios, 

Programas e 

Projetos nas 

Organizações 

Portfolio, 

Programme & 

Project Management 

Maturity Model 

Custo 
Material de 

Apoio 
Amazon: $37.98 Amazon: $56.66 Amazon: $68.00 

Livraria Cultura: 

R$40.00 
Site OGC: Gratuito 

Sobreposição 
de Níveis 

Não Não Sim Não Não 

Aderência à 
GC Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial 

% de 
Aderência à 

GC 
7,31% Não Avaliado 4,37% 25,00% 2,58% 
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 OPM3 PMMM KPMMM MMGP P3M3 

Instrumento 
de Avaliação 

Software de 
Avaliação 
1. OPM3 Versão 

para 1 usuário 

($595.00 para 

membros PMI, 

$695.00 não 

membros) 

2. OPM3 Versão 

multiusuários 

($4,495.00 para até 

15 usuários) 

Software de 
Avaliação 
1. Não disponível 

para avaliação 

individual, apenas 

para consultores 

oficiais da PM 

Solutions 

Software de 
Avaliação 
1. Versão online 

 

 

ou 

 

Questionário 
1. Presente no livro 

Software de 
Avaliação 
1. Versão online 

(grátis) 

 

ou 

 

Questionário 
1. Presente no livro 

Software de 
Avaliação 
1. Inexistente 

 

 

ou 

 

Guia de Práticas 

1. Presente no livro 

 

Plano de 
Melhoria 
Interno 

Sim 

Plano de melhoria é 

um dos elementos 

chave do modelo. 

Não 
Os gerentes e 

avaliadores podem 

trabalhar em 

conjunto no 

desenvolvimento do 

plano de melhoria. 

Não 
O modelo oferece 

algumas referências 

sobre como construir 

o plano de melhorias 

baseado nos 

resultados da 

avaliação. 

Não 
Os resultados da 

avaliação são base 

para criação do 

plano de melhoria, 

porém o modelo não 

indica como 

desenvolver. 

Não 
Os gerentes e 

avaliadores podem 

trabalhar em 

conjunto no 

desenvolvimento do 

plano de melhoria. 
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Quadro 4.12: Características dos Níveis de Maturidade dos Modelos de Gestão de Projetos. 

Nível OPM3 PMMM KPMMM MMGP P3M3 

1 

- Inexistência de 

processos. 

- Gerenciamento ad-

hoc. 

- Inexistência de 

processos. 

- Gerenciamento ad-hoc. 

- Falta de consciência da 

necessidade de gestão 

de projetos eficiente. 

- Suporte informal ao 

gerenciamento de projetos.  

- Inexistência de suporte 

executivo. 

- Pequenas “ilhas de 

interesse”. 

- Não reconhecimento dos 

benefícios da gestão de 

projetos. 

- Interesse pessoal acima 

do organizacional. 

- Falta de investimento em 

treinamentos de gestão de 

projetos. 

- Baixo conhecimento 

em gestão de projetos. 

- Inexistência de 

metodologia e/ou 

modelos de 

gerenciamento. 

- Uso da intuição no 

gerenciamento de 

projetos. 

- Falta de 

documentação. 

- Vocabulário básico, 

porém inconsistente. 

- Inexistência de 

padrões. 

2 

- Documentação sem 

padronização dos 

processos de gestão 

de projetos. 

-Apoio superficial à 

implantação de gestão 

de projetos. 

- Baixo envolvimento 

(pouco 

institucionalizado) 

- Métricas básicas para 

custo, tempo e 

performance técnica. 

- Processos básicos. 

- Processos não 

padronizados para todos 

os projetos. 

- Processos usados 

apenas em projetos de 

grande porte e 

visibilidade.  

- A gerência encoraja e 

dá suporte ao uso de 

gestão de projetos. 

- Pouca informação para 

tomada de decisão. 

- Custo e cronograma 

baseados na opinião de 

especialistas. 

- Reconhecimento dos 

benefícios da gestão de 

projetos. 

- Suporte ao gerenciamento 

de projetos em todos os 

níveis. 

- Reconhecimento da 

necessidade de 

processos/metodologias. 

- Reconhecimento da 

necessidade de fazer 

controle de custo. 

- Definição de um programa 

de treinamento em gestão 

de projetos. 

- Início da criação de 

uma nova cultura para 

criar competências. 

- Envolvimento local. 

- Ilhas de expertise. 

- Planejamento básico. 

- Evidência mínima de 

melhoria contínua. 

- Iniciativos apenas 

para projetos novos. 

- Existência de “heróis”. 

- Baixo inter-

relacionamento.  
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Nível OPM3 PMMM KPMMM MMGP P3M3 

3 

- Praticamente todos os 

projetos compartilham 

os mesmos processos 

básicos. 

- Processos básicos 

(automatizados) e 

documentação mínima 

formalizada.  

- Cada projeto tem os 

demais como 

referência.  

- Envolvimento sênior 

na definição e 

aprovação de 

questões-chave. 

- Processos definidos e 

padronizados para todos 

os projetos. 

- Gestão 

institucionalizada. 

- Informação detalhada 

pra tomada de decisão. 

- Custo e cronograma 

baseados em padrões da 

indústria e histórico. 

- Análise informal de 

performance. 

- Processos integrados. 

- Suporte da própria cultura 

organizacional. 

 - Suporte ao 

gerenciamento de projetos 

em todos os níveis. 

- Gerenciamento de 

projetos “informal”. 

- Cálculo de ROI para os 

investimentos direcionados 

a treinamentos de gestão 

de projetos. 

- Excelência em 

comportamento direcionado 

à gestão de projetos. 

- Implementação de 

uma plataforma para 

gerenciamento de 

projetos (estrutura 

organizacional, 

metodologia e 

informatização). 

- Utilização de 

padrões. 

- Conhecimento 

consistente e 

organizacional. 

- Existência de “donos 

de processos” definindo 

papéis, 

responsabilidades, 

entradas e saídas. 

- Governança definida 

claramente. 

- Existência de boa 

colaboração e 

comunicação. 

- Flexibilidade. 

4 

- Uso de dados 

históricos. 

- Métricas (baseline, 

earned value) 

sustentam a avaliação 

do impacto de 

mudanças e a tomada 

de decisão.  

- Integração das 

informações de projeto 

com sistemas 

corporativos.  

- Processos de gestão de 

projetos integrados aos 

processos coorporativos. 

- Alinhamento com a 

estratégia da 

organização. 

- Análise sólida de 

performance. 

- Estimativa de custo e 

cronograma baseados 

em dados históricos da 

organização. 

- Gestores usam 

informação detalhada 

para tomada de decisão. 

- Estabelecimento de 

Escritório de Projeto (PO) 

ou Centro de Excelência 

(COE). 

- Dedicação ao 

benchmarking. 

- Análise de benchmark em 

indústrias similares e não 

similares. 

- Benchmark quantitativo 

(processos e 

metodologias). 

- Benchmark qualitativo 

(cultura). 

- Aperfeiçoamento da 

plataforma (os padrões 

funcionam). 

- Anomalias 

identificadas e 

eliminadas. 

- Relacionamentos 

humanos eficientes 

- Alinhamento com 

negócio da 

organização. 

- Integração com 

governança 

corporativa. 

- Informações 

acuradas. 

- Análises estatísticas. 

- Profissional 

competente e 

qualificado. 

- Abordagens 

realinhadas 

regularmente. 

- Estatística quantitativa 

e qualitativa. 

- Colaboração eficiente. 
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Nível OPM3 PMMM KPMMM MMGP P3M3 

5 

- Processos alinhados 

com a estratégia da 

organização. 

- Melhoria constante 

dos processos. 

- Métricas servem para 

avaliar performance 

não só dos projetos 

individualmente mas 

também para tomada 

de decisão estratégica. 

- Existência de processos 

para medir efetividade e 

eficiência do projeto. 

- Processos para 

melhorar a performance 

do projeto. 

- Gestão focada na 

melhoria contínua. 

- Diretórios de lições 

aprendidas. 

- Transferência do 

conhecimento. 

- Programa de orientação 

do COE/PO. 

- Planejamento estratégico 

para a gestão de projetos. 

- Alta eficiência. 

- Sabedoria. 

- Baixo stress. 

- Baixo ruído. 

- Existência de donos 

do processo de 

negócio. 

- Otimização de 

processos. 

- Integração com a 

estratégia da 

organização. 

- Lições aprendidas 

sendo aplicadas. 

- Melhoria contínua. 

- Interesse da 

organização acima do 

interesse pessoal. 

- Gerenciamento 

baseado em evidência. 

- Automatização. 

- Inovação. 
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4.6 Considerações do Capítulo 

Iniciamos este capítulo apresentando a definição de maturidade e a necessidade e 

relevância da busca por esta característica por parte das organizações que desejam 

possuir uma vantagem competitiva frente a seus concorrentes. Após esta 

contextualização inicial, foram apresentadas as principais características de um 

modelo de maturidade, algumas características básicas do CMM, modelo base para 

uma boa parcela dos modelos de gestão do conhecimento e gerenciamento de 

projetos e as principais características de um modelo de maturidade de gestão do 

conhecimento eficiente. 

Posteriormente, discorreu-se sobre o funcionamento de um conjunto de 

modelos de maturidade de gestão do conhecimento, apresentando ainda uma 

analise comparativa, abordando semelhanças, diferenças, pontos fortes e limitações. 

Com relação a estes modelos, foi percebida uma grande dificuldade na obtenção de 

material de estudo, incluindo guia de referência e casos de aplicação. Na busca por 

informação que propiciasse o desenvolvimento deste trabalho, foi identificado que 

esta dificuldade se dá, possivelmente, por tais modelos pertencerem a grandes 

consultorias, ou a empresas que os desenvolveram internamente e não desejam 

apresentar seus pontos fortes e falhas, para não gerar desvantagem competitiva. 

Esta percepção se tornou mais evidente após algumas tentativas mal sucedidas de 

contato com algumas organizações detentoras de modelos de maturidade de gestão 

do conhecimento.  

Contudo, de posse do material já disponível, foi possível identificar alguns 

aspectos interessantes, tais como: 1) os modelos buscam estar fundamentados nos 

pilares da gestão do conhecimento (processos, pessoas e tecnologia), mesmo que 

tenham características distintas; 2) os principais modelos existentes no mercado 

foram desenvolvidos com base no CMM; 3) Ainda que a área de gestão do 

conhecimento se mostre complexa, os modelos possuem abordagem generalista, o 

que se mostra uma limitação (Figura 4.14). 
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Figura 4.14: Abrangência dos Modelos de GC (Fonte: Elaboração Própria). 

A Figura 4.14 é uma tentativa de ilustrar a limitação dos modelos de gestão 

do conhecimento atuais, do ponto de vista de sua abrangência, sendo o Eixo X 

representado pelos N nichos de negócio/ atuação existentes e o Eixo Y o tamanho 

da área, ou seja, a quantidade de conhecimento e processos existentes.  Os 

modelos até hoje propostos, atuam na generalidade, deixando escapar 

particularidades de cada área, como por exemplo, a avaliação de itens de 

conhecimento específicos. Na figura apresentada, a parte hachurada é definida 

como o contexto considerado pelo modelo, enquanto a parte não hachurada 

representa o que o modelo não consegue avaliar. 

Quanto aos modelos de maturidade de gerenciamento de projetos, uma 

abordagem semelhante aos modelos de gestão do conhecimento foi empregada, 

nos quais também foram abordados aspectos como funcionamento, similaridades, 

diferenças, pontos fortes e limitações. Ao observar as características dos modelos 

abordados, alguns aspectos são evidenciados, entre eles a inexistência de um 

modelo aberto, desenvolvido com a colaboração da comunidade, que tenha o 

desenvolvimento do plano de melhoria integrado ao processo de avaliação. No 

Brasil, pode-se observar como fator agravante na dificuldade de aplicação de um 

modelo de maturidade, o fato de os principais guias de referência estarem em inglês. 

É bem verdade que existe uma opção brasileira, o MMGP desenvolvido por Darci 

Prado, entretanto, alguns trabalhos colocam em cheque a efetividade deste modelo, 
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uma vez que seu instrumento de avaliação está baseado em um conjunto de apenas 

40 questões. 

Do ponto de vista da estrutura dos modelos existentes, abrangendo as duas 

áreas do conhecimento (gestão do conhecimento e gestão de projetos), algumas 

decisões tomadas no desenvolvimento merecem que comentários sejam tecidos. O 

modelo KPMMM, desenvolvido por Harold Kerzner aborda a necessidade de um 

bom entendimento dos conceitos básicos de gestão de projetos. De forma 

semelhante, porém, com uma abordagem menos enfática, o modelo MMMGP busca 

o alinhamento do conhecimento no nível inicial. O alinhamento do conhecimento 

básico mostra-se uma abordagem interessante, uma vez que o caminho rumo à 

maturidade certamente seria muito mais árduo caso existisse inconsistência no 

conhecimento básico do negócio por parte dos membros da organização. Esta 

abordagem, que é enfatizada no KPMMM e no MMGP, também é percebida nos 

demais modelos, entretanto, não com a mesma ênfase, pois no KPMMM e MMGP  

foi definido um nível de maturidade (nível 1 para o KPMMM e nível 2 para o MMGP) 

tão somente para tratar deste aspecto. 

Outra propriedade percebida foi a preocupação com a estruturação de 

processos e posteriormente a institucionalização destes através de uma 

metodologia, bem como o desenvolvimento de uma cultura organizacional propícia 

ao desenvolvimento da maturidade. Estes aspectos foram percebidos nos modelos 

de gestão de projetos PMMM, KPMMM, MMGP, P3M3, e nos modelos de gestão do 

conhecimento KPQM, Siemens KMMM e também no CMM, sendo estas 

características geralmente abordadas entre o nível 2 e nível 3. Por fim, para todos os 

modelos, foi ainda identificada uma grande preocupação com a melhoria contínua, 

em que a técnica de benchmarking é comumente utilizada. 

Diante das informações obtidas, percebeu-se ainda que mesmo após 

aproximadamente uma década do início dos estudos em maturidade, especialmente 

em gestão do conhecimento e gerenciamento de projetos, pode-se considerar que 

os modelos existentes ainda estão em fase de amadurecimento, existindo diversas 

lacunas a serem preenchidas. Neste contexto, verificou-se ainda a inexistência de 

um modelo de maturidade de referência mundial tanto para a área de gestão de 
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projetos, quanto gestão do conhecimento, como é o caso do CMMI para a área de 

software. 
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Capítulo 

5 
5.1 O 
Modelo de 
Maturidade 
OpenK3M 

O Modelo de 

Maturidade OpenK3M 

O quinto capítulo apresenta Módulo Base e o Módulo de Gestão de Projetos do 

modelo de maturidade em gestão do conhecimento OpenK3M. Este capítulo está 

estruturado conforme as seguintes seções: 

1. Open Knowledge Management Maturity Model (OpenK3M): esta seção 

apresenta os aspectos gerais do modelo, tais como a filosofia “livre” do 

modelo, as áreas chave de atuação, a modularidade do modelo, os métodos 

de pontuação, o processo de consolidação das características de cada nível e 

os itens que compõem o OpenK3M. 

2. Níveis de Maturidade do Módulo Base do OpenK3M: esta seção descreve 

cada um dos cinco níveis de maturidade que compõem o módulo base, 

abordando para cada nível sua descrição e características. 

3. Módulo de Gestão de Projetos do OpenK3M: esta seção apresenta a 

conceituação dos níveis de maturidade do módulo e apresenta seu 

acoplamento ao módulo base. 
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4. Processos de Avaliação: esta seção apresenta as duas formas de avaliação 

definidas pelo modelo, a forma estagiada e a continuada. 

5. Como Conduzir um Processo de Avaliação da Maturidade: esta seção 

apresenta aspectos que devem ser observados e considerados durante o 

planejamento e execução de um processo de avaliação da maturidade. 

6. Considerações do Capítulo: apresenta a visão do autor sobre os principais 

aspectos abordados no capítulo. 

5.1 Open Knowledge Management Maturity Model (OpenK3M) 

Baseado nos conceitos de melhoria contínua de processos, nos diversos modelos 

de gestão do conhecimento e gestão de projetos abordados ao longo deste trabalho, 

e nos critérios necessários para o desenvolvimento de um modelo de maturidade de 

gestão do conhecimento eficiente, esta pesquisa propõe o Open Knowledge 

Management Maturity Model (OpenK3M). A proposta deste modelo é ser uma 

ferramenta para organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, sejam elas de 

pequeno, médio ou grande porte, publicas ou privadas, para que estas, alcancem de 

forma gradual e satisfatória a maturidade em gestão do conhecimento. 

O OpenK3M aborda em essência atributos que caracterizam uma 

organização em determinado nível de maturidade. Neste sentido, os principais 

aspectos considerados na definição da maturidade pelo OpenK3M são os pilares da 

gestão do conhecimento: processos, pessoas e tecnologia. 

Cada nível de maturidade representa um grau diferente de maturidade em 

gestão do conhecimento. O modelo proposto é apresentado na Figura 5.1, e seus 

níveis são bordados inicialmente de forma sucinta. Nas próximas seções cada nível 

de maturidade é tratado com maior propriedade. Os níveis de maturidade do 

OpenK3M são: 

• Nível 1 – Conhecido: neste nível, a organização reconhece a importância da 

aplicação de práticas de gestão do conhecimento e a necessidade de um bom 

conhecimento dos conceitos básicos e terminologias. Quando a organização 

completa os requisitos deste nível, dentre outros benefícios, além de possuir 
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uma linguagem unificada, ela também passa a ter a capacidade de 

reconhecer ativos de conhecimento existentes. 

• Nível 2 – Repetido: no segundo nível, processos básicos são estabelecidos, 

proporcionando que sucessos alcançados sejam repetidos. Neste nível 

também é reconhecido que ter acesso a informação de qualidade é valioso 

para o processo de criação do conhecimento, porém não há 

comprometimento de tempo para realização de trabalhos neste contexto. 

Quando a organização completa os requisitos deste nível, dentre outros 

benefícios, ela passa a conseguir repetir sucessos através da execução de 

seus processos, a ter o conhecimento explícito armazenado de alguma 

maneira. 

 

Figura 5.1: Visão Geral do Modelo OpenK3M. 

• Nível 3 – Definido: neste nível, a organização reconhece a necessidade de 

desenvolver uma metodologia única, aumentando o reuso e evitando esforço 

desnecessário. Os efeitos sinérgicos da combinação dos diversos processos 

em uma única metodologia são percebidos também através da maior 

facilidade no controle dos processos. Quando a organização completa os 

requisitos deste nível, dentre outros benefícios, ela também possui KMS, 

ferramentas e mecanismos que viabilizem de forma efetiva o 
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compartilhamento do conhecimento. Neste sentido, repositórios centralizados 

e taxonomias também são implementados. 

• Nível 4 – Gerenciado: neste nível a organização reconhece a necessidade de 

melhoria nos processos como forma de manter a vantagem competitiva. 

Neste sentido métricas são estabelecidas e benchmarking é realizado.  

• Nível 5 – Otimizado: neste nível a organização avalia a informação obtida no 

nível anterior e decide quais aspectos carecem de melhoria. Algumas 

propriedades abordadas neste nível são: a metodologia de gestão do 

conhecimento, os sistemas de armazenamento e compartilhamento de 

conhecimento e a cultura organizacional voltada à gestão do conhecimento. 

Como já apresentado, ao se tratar o assunto níveis de maturidade, existe um 

entendimento errôneo sobre a obrigatoriedade de realização das melhorias de forma 

seqüencial. Kerzner (2005) apresenta que esta situação não é necessariamente 

verdadeira. Segundo ele, a magnitude de sobreposição dos níveis está diretamente 

ligada ao risco que a organização está comprometida a assumir. Por exemplo, uma 

organização pode desenvolver um checklist que servirá de suporte ao 

desenvolvimento de processos e metodologias, enquanto treinamentos que 

proporcionem uma linguagem unificada estão em andamento. Neste sentido, o 

OpenK3M não faz restrições à sobreposição de níveis, entretanto, salienta que o 

gerenciamento não efetivo dos riscos assumidos pode acarretar no insucesso da 

implementação da gestão do conhecimento na organização.  

5.1.1 Um Modelo Aberto  

O modelo OpenK3M possui toda sua documentação baseada na licença de 

comercialização GNU Free Documentation License (GNU FDL) que em português 

significa Licença GNU de Documentação Livre. A GNU FDL permite que o conteúdo 

desenvolvido seja distribuído e reaproveitado livremente, contudo, respeitando os 

direitos autorais. Esta licença também dá respaldo ao autor, evitando que 

informações obtidas sejam utilizadas de maneira ilícita (Wikipedia, 2009). 

No âmbito das licenças para as ferramentas de suporte ao OpenK3M, estas 

devem ser do tipo GNU Public License (GPL). O copyright garante ao autor o direito 
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de controle sobre cópias ou modificações de um trabalho, enquanto a licença GPL 

(também chamada de "copyleft") garante ao usuário o direito de copiar ou modificar 

um trabalho.  

5.1.2 Áreas Chave de Atuação  

A abrangência do OpenK3M está organizada em três áreas chave de atuação: 

processos, tecnologia e pessoas.  

Processos: está ligada a habilidade de estruturar, categorizar e avaliar o 

conteúdo existente. Neste sentido a existência de uma arquitetura lógica, clara, bem 

definida e integrada para o controle do conhecimento organizacional é necessário. 

Ter o conhecimento estruturado significa também a existência de uma taxonomia e 

links para as fontes de conhecimento (páginas amarelas). Para esta KAA (Key 

Activity Area), a definição de processos inclui a criação/identificação, o tratamento, a 

atualização, o armazenamento, e a disseminação do conhecimento.  

Tecnologia: esta área está ligada ao desenvolvimento de uma infra-estrutura 

para suporte eficiente à gestão do conhecimento. O auxílio da Tecnologia da 

Informação é essencial, pois dada a quantidade de conhecimento criado 

diariamente, e a característica distribuída de muitas organizações, realizar uma 

efetiva gestão do conhecimento sem ferramentas de suporte seria impossível. 

Dentre os diversos softwares existentes, para quatro grupos importantes da gestão 

do conhecimento, tem-se: coleta do conhecimento (dispositivos de entrada de 

dados, reconhecimento óptico de caracteres, câmeras de vídeo, Internet), 

processamento do conhecimento (data mining, sistemas inteligentes), armazenagem 

(bancos de dados relacionais, bancos de dados orientados a objeto, data 

warehouse) e distribuição (groupware, intranet, email). 

Pessoas: esta área está ligada ao desenvolvimento de uma cultura 

organizacional voltada ao conhecimento, a definição de papeis e responsabilidades, 

bem como a definição de um comitê de excelência para a gestão do conhecimento. 

Este grupo deve atuar como facilitador para que a gestão do conhecimento seja 

realizada. Entre suas atribuições também está a identificação de oportunidades e 

limitações, bem como o estabelecimento de necessidades para o desenvolvimento 

de programas de treinamento. 
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selecionada, a proposta deve obedecer às características do módulo base, ou seja, 

se uma nova proposta ou proposta de melhoria for elaborada para o nível 1, tal 

proposta deve tratar tão somente das características de unificação da linguagem 

(conhecimento básico). Existem critérios que são independentes, pertencendo a 

tipos de propostas específicas, como apresentado a seguir: 

• Novo Módulo 

1. Autor ou autores; 

2. Contato; 

3. Contexto de Atuação do Módulo; 

4. Data de Publicação; 

5. Versão; 

6. Motivação; 

7. Estudos base (Estado da Arte); 

8. Correlação de Quantidade (Figura 5.3). 

• Proposta de Melhoria  

1. Autor ou autores; 

2. Contato; 

3. Contexto de Atuação do Módulo; 

4. Data de Publicação; 

5. Versão; 

6. Motivação; 

7. Descrição da melhoria; 

8. Estudos base (Estado da Arte); 
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9. Histórico de Modificações; 

10. Correlação de Quantidade (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3: Exemplo de Correlação de Quantidade. 

A Correlação Quantidade apresenta para cada nível de maturidade do 

OpenK3M a quantidade de perguntas do Módulo Base e do Módulo Específico, que 

neste caso é o Módulo de Gestão de Projetos, bem como a porcentagem de 

perguntas do Módulo Específico em Relação ao Módulo Base.  

5.1.4 Método de Pontuação dos Questionários 

Um dos pontos centrais no desenvolvimento de uma pesquisa é elaboração do 

instrumento de medição a ser utilizado para a coleta de informações. Para o 

OpenK3M foram desenvolvidos questionários, no qual as seguintes escalas de 

medida e modelos de pontuação adotados foram: Escala de Likert (de sete pontos), 

Perguntas Fechadas (de múltipla escolha e resposta única) e Perguntas Dicotômicas 

(opções opostas, por exemplo, Sim/Não). 

A Escala Likert é um tipo de escala de resposta psicrométrica usada 

comumente em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao 

responderem a um questionário baseado nesta escala, é verificado o nível de 

concordância com uma afirmação (RICHARDSON, 1999). Na pesquisa foi utilizada a 

escala de concordância de sete pontos. Os formulários desenvolvidos contêm 

afirmações e as alternativas de resposta disponíveis são: -3) Discordo Totalmente; -

2) Discordo; -1) Discordo Parcialmente; 0) Sem Opinião; +1) Concordo Parcialmente; 

+2) Concordo; +3) Concordo Totalmente. 

Módulo Base

Perguntas Perguntas Perguntas (%)

1 27 45 166,67

2 37 81 218,92

3 48 28 58,33

4 23 0 0,00

5 13 0 0,00

Módulo GP
Nível
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Quanto à classificação das perguntas, essas podem ser classificadas 

segundo Witt (1973) quanto a forma (diretas ou indiretas), quanto ao conteúdo (as 

questões podem versar sobre fatos, ações, atitudes ou opiniões) e quanto à 

liberdade de suas respostas (abertas e fechadas). Para este trabalho foi 

estabelecido uso de perguntas da forma direta (respondido pelo informante), 

versando seu conteúdo sobre diversos aspectos (isto é, fatos, ações, etc.), e 

liberdade fechada (isto é, respostas padronizadas e estruturadas). 

As perguntas utilizadas no questionário de avaliação também podem ser do 

tipo dicotômico. Segundo Cooper e Schindler (2002) as perguntas dicotômicas 

sugerem respostas opostas, mas nem sempre é o caso. Uma resposta pode ser tão 

improvável, que se mostra mais plausível a adoção de uma resposta de meio termo. 

Neste contexto, as perguntas dicotômicas mais comuns são as que apresentam 

como resposta as opções Sim e Não. 

Uma vez definidos os métodos de pontuação utilizados pelo OpenK3M, faz 

necessário apresentar as bases de cálculo da pontuação do “limite de passagem” do 

nível, ou seja, pontuação necessária para a organização completar o nível de 

maturidade. A forma de calculo utilizada para os Questionários de Likert são 

baseados no modelo KPMMM (KERZNER, 2005), sendo que para adequar às 

características dos questionários do OpenK3M, foi realizado um balanceamento, 

através do uso de regra simples. Para as Perguntas Fechadas e Dicotômicas, 

geralmente pertencentes ao mesmo questionário, foi utilizado como “limite de 

passagem” a obtenção de 70% do total de pontos possíveis. 

5.1.5 Processo de Consolidação das Características do OpenK3M 

O OpenK3M é composto por níveis de maturidade (Nível 1 à 5) que são identificados 

por características. A identificação de tais características se deu através de um 

processo de identificação e análise composta por 4 etapas. 

1. Seleção dos modelos: na primeira etapa foi realizada a seleção dos modelos 

que serviriam de base para o desenvolvimento do OpenK3M (Capítulo 4). 

2. Identificação e tabulação: na segunda etapa foi realizada a identificação das 

características de cada modelo estudado através de revisão da literatura e 



CAPÍTULO 5: O MODELO DE MATURIDADE OPENK3M 

 

92 

então realizada a tabulação de tais características para posterior análise 

(Quadro 4.7 e Quadro 4.12). 

3. Consolidação: na terceira etapa foi realizado o agrupamento das 

características de todos os modelos estudados, obedecendo a três critérios: 

Agrupamento (característica consistente para uso), Duplicidade (característica 

repetida em mais de um modelo) e Conflito (característica conflitante entre 

modelos) (Apêndice B e Apêndice C). 

4. Análise e seleção: na quarta etapa, a partir da consolidação, foram extraídas 

e reagrupadas as características condizentes com a conceituação de cada 

nível de maturidade do OpenK3M. 

5.1.6 Composição do OpenK3M 

O OpenK3M é composto por um conjunto de itens que viabilizam seu entendimento 

e aplicação, a saber: 

1. Conceituação do Nível: contextualiza o nível de maturidade, provendo 

informação para entendimento do que se espera alcançar ou superar. 

2. Características do Nível: apresenta as características de uma organização 

presente naquele nível de maturidade. 

3. Instrumento de Avaliação: apresenta os tipos de questionário e quantidade 

de perguntas que serão utilizadas para avaliação do nível (Apêndice D).  

4. Questionário de Avaliação: provê exemplos de itens de avaliação 

(questões), utilizadas na avaliação do nível (Apêndice D). 

5. Respostas do Questionário: apresenta a resposta para as perguntas 

pertinentes (Apêndice D). 

6. Formulário de Auxílio: proporciona um facilitador para a organização, 

através de formulários de auxílio, para tabulação e análise dos dados obtidos 

em um processo de avaliação (Apêndice D). 
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7. Explicação sobre Pontuação: traduz números em situações, ou seja, uma 

vez obtida uma pontuação no processo de avaliação, é possível identificar as 

características da organização (Apêndice D). 

5.2 Níveis de Maturidade do Módulo Base do OpenK3M 

A seguir é apresentado o detalhamento de cada um dos cinco níveis de maturidade 

do módulo base do modelo de maturidade de gestão do conhecimento OpenK3M. 

Para cada um dos cinco níveis são apresentados os seguintes itens: conceituação 

do nível e características do nível. Os demais itens estão disponíveis no Manual do 

Usuário (Apêndice D). 

5.2.1 Nível 1 – Conhecido 

O Nível 1 é o momento em que a organização reconhece a importância da aplicação 

de práticas de gestão do conhecimento. Neste nível a organização tende a ter 

apenas um pequeno conhecimento, ou até não ter conhecimento algum em gestão 

do conhecimento, podendo ainda ter conhecimento limitado em sua própria área de 

atuação. Com relação à gestão do conhecimento, se a organização a está usando, 

seu uso é esporádico e sem suporte formal por parte dos gerentes, sendo o suporte 

executivo inexistente.  

A fim de superar o primeiro nível, a organização deve iniciar seus esforços 

para adquirir conhecimento básico sobre GC. Neste sentido, treinamentos em gestão 

do conhecimento que cubram os princípios básicos, vantagens e limitações, 

terminologias e fatores críticos de sucesso são recomendados. Assim, a obtenção 

de certificações apresenta-se como uma opção para satisfazer os critérios deste 

nível. 

Durante o processo de treinamento e aculturamento podem ocorrer 

resistências a mudanças, pois uma vez compreendido os benefícios da gestão do 

conhecimento, observa-se também a necessidade de desenvolver novos processos, 

mudar prioridades e definir papéis e responsabilidades. Lidar com este risco de 

forma efetiva é fator crítico de sucesso para o avanço da maturidade na 

organização. 
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Características do Nível 1 

Um conjunto de características identifica uma organização que está posicionada 

neste nível. Estes aspectos são apresentados na Quadro 5.1. 

Quadro 5.1: Características do Nível 1. 

1 Dificuldade na identificação de ativos de conhecimento 

2 Compartilhamento do conhecimento desencorajado 

3 Falta de comprometimento no compartilhamento de conhecimento 

4 Não se enxerga valor no compartilhamento de conhecimento 

5 Pequenas ilhas de interesse 

6 Falta de investimento em treinamentos e sistemas (KMS) 

7 Falta de consciência da necessidade de gestão do conhecimento 

8 Interesse pessoal acima do organizacional 

9 Falta de conhecimento da terminologia básica 

10 Inexistência de suporte executivo 

11 Inconsistência do vocabulário existente 

12 Inexistência de processos de gestão do conhecimento individuais 

13 Processos de negócio não abordam a gestão do conhecimento 

14 Gerenciamento pessoal e básico 

15 Gerenciamento realizado de forma ad-hoc 

5.2.2 Nível 2 – Repetido 

Ter satisfeito os critérios do primeiro nível, ou seja, conhecer os conceitos básicos 

sobre gestão do conhecimento e área de atuação, não garante seu uso efetivo. Isto 

ocorre mesmo com a existência de profissionais certificados em gestão do 

conhecimento. O Nível 2 é o estágio em que a organização realiza esforços no 

desenvolvimento de processos e metodologias para suportar seu uso efetivo. 

Neste nível, a organização compreende que metodologias e processos são 

necessários para permitir que ações de sucesso sejam repetidas. O Nível 2 também 

se caracteriza pela identificação da necessidade de um novo posicionamento com 

relação ao comportamento organizacional, para que o uso repetido da metodologia 

se torne realidade.  
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O Nível 2 é subdividido em três fases, como mostra a Figura 5.4. As fases 

apresentadas são etapas, ou passos, presentes dentro do Nível 2 do módulo base, 

como forma de desenvolver processos e gerar uma cultura organizacional amistosa 

para a gestão do conhecimento. 

 

Figura 5.4: Fases do Nível 2. 

Embrionário: esta fase aborda o reconhecimento formal da necessidade de 

gerir o conhecimento organizacional através de técnicas e ferramentas da gestão do 

conhecimento, incluindo também a necessidade de identificação do ciclo de vida do 

conhecimento nos processos do negócio, a definição inicial de processos de gestão 

do conhecimento, e o fortalecimento do entendimento dos benefícios da gestão do 

conhecimento. Neste momento também é reconhecido que a aplicação da gestão do 

conhecimento trará benefícios para outras partes da organização, provendo insumos 

para o desenvolvimento de atividades e tomadas de decisão. Por fim, também é 

percebido que algumas mudanças, principalmente de caráter cultural, serão 

necessárias para a implementação efetiva da gestão do conhecimento. 

Aceitação: as organizações geralmente não aceitam investir tempo e dinheiro 

na gestão do conhecimento, a menos que entendam seus reais benefícios. Uma vez 

que o corpo gerencial e executivo reconheça a gestão do conhecimento como 

essencial para a sobrevivência da organização, as mudanças ocorrem rapidamente. 

Infelizmente, o reconhecimento dos benefícios da gestão do conhecimento, 

em um primeiro momento, geralmente é percebida pelos funcionários de baixo nível, 

ou seja, pelos operários do conhecimento. Por este motivo, para que a gestão do 

conhecimento seja efetivamente implementada, é imprescindível que ela seja 

“vendida” ao escalão superior, tanto gerentes de nível médio, quanto executivo. Uma 

vez aceita e entendida pelos gerentes e executivos, passa-se a perceber por parte 

Embrionário Aceitação Amadurecimento
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destes, um comprometimento de mudar a forma como a organização faz as coisas. 

Alguns dos indícios desta aceitação podem ser caracterizados por: interesse em 

patrocinar formalmente projetos de gestão do conhecimento, provisionamento 

financeiro, desenvolvimento de um plano de treinamento e o desenvolvimento de 

projetos piloto. 

Amadurecimento: esta fase é demasiadamente crítica, pois embora algumas 

ações possam ser realizadas em paralelo às duas fases iniciais, a conclusão desta 

terceira fase está diretamente relacionada à conclusão das duas fases anteriores. 

Esta fase é responsável pela atualização de processos existentes e criação de 

novos processos baseados na nova cultura organizacional, além do 

comprometimento na identificação, registro e disseminação do conhecimento, a 

seleção de sistemas computacionais para apoio à gestão do conhecimento (KMS – 

Knowledge Management Systems) e a execução de um plano de treinamento para 

melhorar as competências.  

Uma situação a ser superada, podendo ser remanescente do nível anterior, é 

o receio de deslocamento de autoridade e poder, além da mudança da forma como 

as atividades são realizadas. Outra resistência, porém na mesma linha, é a 

desconfiança de que o uso de uma nova metodologia deve ser acompanhado de 

políticas e procedimentos rígidos, novamente causando deslocamento de autoridade 

e poder. Mitigar tais ameaças é de sumária importância para a conclusão do 

segundo nível de maturidade.  

Completar este nível refere-se então a: desenvolvimento de uma cultura 

amistosa no apoio à gestão do conhecimento, o reconhecimento de que esforços 

nesta área poderão trazer benefícios tanto de curto quanto de longo prazo, o 

desenvolvimento de processos e metodologias que permitam que sucessos obtidos 

possam ser novamente alcançados e o desenvolvimento de um programa de 

treinamento efetivo e constante, dando assim sustentabilidade aos objetivos de 

longo prazo. 

Características do Nível 2 

Um conjunto de características identifica uma organização que está posicionada 

neste nível. Estes aspectos são apresentados na Quadro 5.2. 
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Quadro 5.2: Características do Nível 2. 

1 Existência de projetos-piloto de gestão do conhecimento 

2 Compartilhamento do conhecimento não é desencorajado 

3 Pessoas que enxergam valor no compartilhamento de conhecimento o fazem. 

4 Comprometimento usual no compartilhamento de conhecimento 

5 Processos planejados e documentados, ainda que superficialmente 

6 Apenas conhecimento gerado em tempo de execução é transmitido 

7 Suporte em todos os níveis, porém não formal e não efetivo 

8 Ativos de conhecimento são reconhecidos / identificados 

9 Compartilhamento do conhecimento é feito apenas quando necessário 

10 Identificação de áreas que poderiam se beneficiar do fluxo de conhecimento 

11 Estruturas iniciais para gestão do conhecimento definidas 

12 Existência de estruturas para sensibilização da gestão do conhecimento 

13 Conhecimento tácito é monitorado informalmente 

14 Existência de processos integrados 

15 Donos de Processos sendo definidos 

16 Compartilhamento de processos básicos 

17 Análise informal de desempenho (influenciado pela gestão do conhecimento) 

18 Conhecimento tácito extraído 

19 
Suporte parcial de tecnologias (identificação, captura, armazenamento e 

disseminação) 

20 Conhecimento explícito é armazenado de alguma maneira 

21 Processos básicos formalizados e minimamente automatizados 

22 Apoio de infraestrutura (Sistemas) 

5.2.3 Nível 3 – Definido 

O nível 3 é aquele que a organização reconhece a necessidade de capturar a 

sinergia advinda dos diversos processos de gestão do conhecimento espalhados 

pela organização, e então desenvolver e institucionalizar uma metodologia única. 

Para o desenvolvimento deste nível dois alicerces foram estabelecidos. O 

primeiro, denominado Habilitadores, aborda três características (integração de 



 

processos, cultura e treinamento), enquanto o segundo

aborda quatro aspectos (expertise

e dados), como apresentado na

Figura 5.5: Habilitadores (
de KERZNER, 2005

Os Habilitadores são características que a organ

consiga progredir em sua maturidade organizacional. A seguir é descrito em maior 

profundidade o significado de cada um dos três Habilitadores mencionados.

1. Integração de processos:

possuir diversos processos de gestão do conhecimento pra um mesmo fim. 

Embora tirem proveito do uso dos processos, continuar nesta posição é 

esforço gasto desnecessariamente. Quando a organização entende que os 

diversos processos podem ser agrupados de forma a 

ela então caminha para a excelência em gestão do conhecimento. 

metodologia, integrada 

efetividade e eficiência na gestão de seu conhecimento. 

2. Cultura: metodologias de ge

simplesmente pedaços de papel

organização como de extremo valor, a fim de que por ela seja executada 

intrinsecamente. Para este nível, ações de incentivo 

metodologia são implementadas. 

3. Treinamento: neste nível 

investimento realizado com treinamento, sendo estes benefícios medidos 

quantitativamente e qualitativamente. 
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processos, cultura e treinamento), enquanto o segundo, intitulado C

expertise, lições aprendidas, documentos do conhecimento 

, como apresentado na Figura 5.5 e Figura 5.6.  

 

: Habilitadores (Adaptado 
de KERZNER, 2005). 

Figura 5.6: Capacidades (Adaptado de 
KULKARNI, FREEZE, 2004).

Os Habilitadores são características que a organização deve atentar para que 

consiga progredir em sua maturidade organizacional. A seguir é descrito em maior 

profundidade o significado de cada um dos três Habilitadores mencionados.

Integração de processos: organizações relativamente imaturas podem 

ir diversos processos de gestão do conhecimento pra um mesmo fim. 

Embora tirem proveito do uso dos processos, continuar nesta posição é 

esforço gasto desnecessariamente. Quando a organização entende que os 

diversos processos podem ser agrupados de forma a aumentar a efetividade, 

ela então caminha para a excelência em gestão do conhecimento. 

integrada e institucionalizada leva a organização a ter maior 

efetividade e eficiência na gestão de seu conhecimento.  

metodologias de gestão do conhecimento não podem se

simplesmente pedaços de papel, devendo ser convertida em algo visto pela 

organização como de extremo valor, a fim de que por ela seja executada 

Para este nível, ações de incentivo e recompensa 

etodologia são implementadas.  

neste nível se percebe que existe um retorno sobre o 

investimento realizado com treinamento, sendo estes benefícios medidos 

e qualitativamente. Os benefícios quantitativos incluem 
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intitulado Capacidades, 

, lições aprendidas, documentos do conhecimento 

 

: Capacidades (Adaptado de 
KULKARNI, FREEZE, 2004). 

ização deve atentar para que 

consiga progredir em sua maturidade organizacional. A seguir é descrito em maior 

profundidade o significado de cada um dos três Habilitadores mencionados. 

organizações relativamente imaturas podem 

ir diversos processos de gestão do conhecimento pra um mesmo fim. 

Embora tirem proveito do uso dos processos, continuar nesta posição é 

esforço gasto desnecessariamente. Quando a organização entende que os 

aumentar a efetividade, 

ela então caminha para a excelência em gestão do conhecimento. Criar uma 

leva a organização a ter maior 

stão do conhecimento não podem ser 

ser convertida em algo visto pela 

organização como de extremo valor, a fim de que por ela seja executada 

e recompensa ao uso da 

existe um retorno sobre o 

investimento realizado com treinamento, sendo estes benefícios medidos 

Os benefícios quantitativos incluem 
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redução de custo, maior quantidade de clientes, melhor atuação na área de 

negócio, aumento da margem de lucro, melhor avaliação da organização, 

maior lealdade do cliente, maior retenção de clientes, aumento da fatia de 

mercado, aumento do valor das ações. Já os benefícios qualitativos são 

melhor gerenciamento de idéias, diminuição da probabilidade de defeitos por 

empregado, maior autonomia do funcionário, maior produtividade, maior 

satisfação do funcionário, aumento da liderança de mercado, maior 

estabilidade organizacional, maior satisfação dos acionistas, maior 

entendimento da necessidade dos clientes, mudança cultural. 

No nível 3, os executivos entendem que a velocidade com que tais benefícios 

serão atingidos está diretamente relacionada com a qualidade dos 

treinamentos e a cultura de seus funcionários. Assim, treinamento para o 

terceiro nível não consiste apenas de alguns cursos esporádicos, mas sim o 

estabelecimento de um plano efetivo de treinamento, compreendendo 

competências básicas e avançadas para a boa execução da gestão do 

conhecimento.  

As Capacidades são aspectos pontuais que a organização deve executar 

eficientemente para que os requisitos parciais deste nível sejam satisfeitos. A 

seguir é descrito em maior profundidade o significado de cada uma das quatro 

propriedades mencionadas. 

1. Lições Aprendidas: diz respeito ao conhecimento útil, obtido na conclusão 

de projetos ou tarefas. As lições aprendidas devem ser documentadas tanto 

para projetos de sucesso, quanto projetos que fracassaram. O valor das 

lições aprendidas é verificado quando esta é documentada, compartilhada, 

aplicada e reutilizada; 

2. Expertisse: significa o conhecimento existente na mente das pessoas, 

podendo ter sido obtido através de experiência ou treinamentos. Este tipo de 

conhecimento não é facilmente expresso (transformado de tácito para 

explícito), entretanto, pode ser compartilhado através de trabalho em grupo, 

observação ou mentoring; 
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3. Dados: são fatos obtidos durante a execução operacional, experimentos ou 

pesquisas, armazenados em base de dados ou data warehouse. São 

geralmente analisados e utilizados na tomada de decisão; 

4. Documentos de Conhecimento: representado pelo conhecimento 

armazenado em documentos, como relatório de projeto, relatórios técnicos, 

políticas, procedimentos, publicações, áudio, vídeo, e uma infinidade de 

outros meios. 

Características do Nível 3 

Um conjunto de características identifica uma organização que está posicionada 

neste nível. Estes aspectos são apresentados na Quadro 5.3. 

Quadro 5.3: Características do Nível 3. 

1 Atividades dão suporte a gestão do conhecimento em departamentos isolados 

2 
Gerentes reconhecem seu papel e encorajam o compartilhamento de 

conhecimento ativamente 

3 Papéis individuais de gestão do conhecimento definidos 

4 Processos adaptados para suportar requisitos especiais 

5 Sistema de incentivo definido 

6 Conhecimento básico sobre métricas de gestão do conhecimento 

7 Atividades de gestão do conhecimento direcionadas ao ganho de produtividade 

8 Compartilhamento do conhecimento é praticado 

9 Definidos objetivos sobre compartilhamento do conhecimento 

10 Gestão do conhecimento é parte integrante do workflow 

11 Existência de repositórios centralizados e taxonomias 

12 Sistemas e Ferramentas dão suporte ao compartilhamento de conhecimento 

13 Uso de dados históricos 

14 Informação detalhada para tomada de decisão 

15 Escritório de gestão do conhecimento 

16 Existência de benchmarking qualitativo (cultura) 

17 Existência de benchmarking quantitativo (Processos e metodologias) 

18 Gestão do conhecimento alinhado com o negócio da organização 
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19 Abordagens revisadas regularmente 

20 Colaboração Eficiente 

21 Cálculo de ROI nas os treinamentos em gestão do conhecimento 

22 Cálculo de ROI nas iniciativas de gestão do conhecimento 

5.2.4 Nível 4 – Gerenciado 

O quarto nível está relacionado ao estabelecimento de medidas para a gestão do 

conhecimento. Medir Gestão do Conhecimento, entre outros aspectos, é o 

estabelecimento formas que possibilite a identificação do progresso na implantação 

de práticas e a avaliação do retorno que os investimentos estão proporcionando. 

Existem dois aspectos que as organizações precisam ter em mente. Primeiro, 

medir o compartilhamento de conhecimento é uma tarefa muito difícil, principalmente 

o estabelecimento de métricas que possuam correlação um-a-um entre o 

compartilhamento do conhecimento e o impacto nos negócios. Segundo, para 

entender o impacto existente no compartilhamento e reuso de conhecimento, uma 

organização deve primeiro entender e estruturar seus processos de negócio. A 

literatura aborda em especial três formas de medição: métricas, storytelling e 

benchmarking (VESTAL, 2002). 

As métricas podem ser estabelecidas através de padrões numéricos, como 

por exemplo, mediante a aplicação de pesquisa de opinião, freqüência de uso e 

número de usuários. Diante da dificuldade de se estabelecer provas numéricas que 

evidenciem o retorno sobre o investimento realizado em gestão do conhecimento, o 

uso de Storytelling se apresenta como uma boa prática.  

Stephen Denning, do World Bank, publicou um trabalho sobre o poder 

exercido pela prática de storytelling em organizações como Xerox, Chevron e 

Schlumberger. O autor ressalta ainda que esta prática deva vir acompanhada de 

números que evidenciem benefícios advindos da implementação da gestão do 

conhecimento. Em um exemplo, o autor cita um relato de Sir John Brown, CEO da 

British Petroleum, no qual uma atividade que demorava 100 dias para ser concluída 

passou a ser completada em 42 dias após a implementação de práticas de gestão 

do conhecimento (VESTAL, 2002). 
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Outra possibilidade para a verificação do desempenho da organização é a 

realização de benchmarking. Esta ação significa comparar as praticas de uma 

organização em relação aos lideres de mercado continuamente, objetivando 

melhorar seu próprio desempenho. Cautela na aplicação desta prática é 

fundamental, pois deve-se decidir os aspectos mais importantes a se comparar, pois 

a comparação de todos os aspectos é impraticável. Após decidir o que comparar 

deve-se então buscar tais informações, o que geralmente é uma tarefa 

demasiadamente árdua. Para a implementação de benchmarking, um “Código de 

Conduta” deve ser seguindo. Este código compreende (KERZNER, 2005): 

1. Manter o processo de benchmarking legal; 

2. Não violar regras de confidencialidade; 

3. Compartilhar conhecimento com uma via de mão dupla (ganha-ganha);  

4. Não compartilhar nenhuma informação com terceiros sem uma permissão por 

escrito; 

5. Enfatizar guidelines e checklists e evitar perguntas constrangedoras. 

Realizar medições é o passo anterior à melhoria contínua, pois uma vez que 

se identificam aspectos a serem aprimorados, vê-se a possibilidade de 

aperfeiçoamento.  

Características do Nível 4 

Um conjunto de características identifica uma organização que está posicionada 

neste nível. Estes aspectos são apresentados na Quadro 5.4. 

Quadro 5.4: Características do Nível 4. 

1 Incentivos gerenciados quantitativamente. 

2 Impacto do suporte tecnológico é avaliado 

3 GC é auto-sustentável, com alto nível de qualidade e uso. 

4 Sistema corporativo de compartilhamento de conhecimento. 

5 Habilidade de perceber e reagir a mudanças. 

6 As pessoas acham fácil compartilhar conhecimento. 
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7 As pessoas esperam extrair com sucesso o conhecimento, caso ele exista. 

8 Compartilhamento do conhecimento formal e informal monitorado e medido. 

9 Treinamento em GC é oferecido. 

10 Uso de GC trouxe mudança nos princípios. 

11 Ferramentas de GC são de uso fácil. 

12 Uso de métricas e medidas para avaliar sucesso. 

13 Estratégia de GC unificada à empresarial e padronizada. 

14 Processos alinhados com a estratégia da organização 

15 Melhoria constante dos Processos 

16 Diretório de lições aprendidas 

17 Lições aprendidas sendo aplicadas 

18 Transferência do conhecimento 

19 Interesse da organização acima do interesse pessoal 

5.2.5 Nível 5 – Otimizado  

No nível anterior a organização estabeleceu medidas para avaliação de seu 

desempenho quanto à gestão do conhecimento. No Nível 5, as informações 

advindas das métricas, benchmarking e storytelling são analisadas e melhorias 

necessárias para aprimorar os benefícios da gestão do conhecimento são propostas, 

avaliadas, priorizadas e implementadas. Tal necessidade é advinda do fato de uma 

melhoria contínua ser estrategicamente importante para manter-se a frente dos 

competidores. 

A melhoria contínua da metodologia de gestão do conhecimento é 

direcionada tanto por fatores internos quanto externos. Como fatores internos, pode-

se citar características como melhor suporte de softwares, uma cultura corporativa 

mais voltada à gestão do conhecimento e treinamento no uso da metodologia 

existente. Fatores externos incluem aspectos legais, aspectos sociais, aspectos 

tecnológicos e mesmo políticos. 

Melhoria de Processos Existentes 

1. Freqüência de uso: o uso constante da metodologia demonstrou que 

melhorias podem ser realizadas? 
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2. Substituição de produtos: existem novos softwares no mercado que podem 

auxiliar de forma mais efetiva o uso da metodologia? 

3. Melhor condição de trabalho: mudanças nas condições de trabalho podem 

auxiliar na adoção, uso e disseminação da metodologia de gestão do 

conhecimento? 

Melhoria na Integração de Processos 

1. Velocidade de integração: existem formas de mudar a metodologia para 

proporcionar uma maior velocidade na integração das atividades? 

2. Mudanças nos requisitos de treinamento ocasionaram mudanças na 

metodologia? 

3. Institucionalização: a metodologia deve mudar para proporcionar uma 

aceitação completa por parte da organização? 

Comportamento 

1. Mudanças no comportamento organizacional: as mudanças no 

comportamento exigiram modificações na metodologia? 

2. Mudança cultural: mudanças culturais possibilitaram que melhorias pudessem 

ser realizadas na metodologia? 

3. Suporte: ocorreram melhorias no suporte ao ponto de iniciativas de gestão do 

conhecimento serem desenvolvidas formalmente? 

4. Deslocamento de poder e autoridade: mudanças no deslocamento exigem 

uma metodologia mais rígida ou mais branda? 

Benchmarking, Storytelling e Métricas 

1. Benchmarking cultural: existem organizações com uma cultura de gestão do 

conhecimento melhor do que a nossa? 

2. Benchmarking de processos: quais novos processos as organizações estão 

integrando em suas metodologias? 
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3. Benchmarking de software: quais os softwares as organizações estão usando 

para melhorar sua gestão do conhecimento? 

4. Storytelling: os benefícios registrados estão sendo implementados em outras 

oportunidades na organização? 

5. Métricas de processo: as métricas coletadas causaram mudança na 

metodologia? 

6. Métricas de software: as métricas coletadas causaram mudança nos 

softwares e na metodologia? 

 Alcançar excelência em gestão do conhecimento é uma jornada sem fim, pois 

diz respeito à continuamente, realizar benchmarking, capturar e avaliar métricas e 

storytelling para proporcionar uma melhoria contínua, como apresentado na Figura 

5.7. Isto implica que os Níveis 3, 4 e 5 do modelo sejam repetidos continuamente. 

 

Figura 5.7: Ciclo de Melhoria Contínua. 

Características do Nível 5 

Um conjunto de características identifica uma organização que está posicionada 

neste nível. Estes aspectos são apresentados na  

Quadro 5.5. 
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Quadro 5.5: Características do Nível 5. 

1 
Métricas são combinadas com outros instrumentos proporcionando controle 

estratégico. 

2 Estruturas para otimização pessoal (individual). 

3 Compartilhamento é realizado de forma natural. 

4 Organização baseada no conhecimento. 

5 
Processos de negócio que incorporam compartilhamento de ativos de 

conhecimento são revisados periodicamente. 

6 Empenho para medir e melhorar o compartilhamento de conhecimento. 

7 Flexibilidade para acomodar novas mudanças 

8 Cultura de compartilhamento institucionalizada. 

9 Tecnologias de suporte aos processos são otimizados regularmente.  

10 Ferramentas de GC atualizadas/melhoradas periodicamente. 

11 Melhoria contínua. 

5.3 Módulo de Gestão de Projetos do OpenK3M 

Esta seção apresenta o apresenta o preenchimento dos critérios da IAM definida 

pelo módulo base do OpenK3M e a conceituação dos os níveis de maturidade do 

módulo de gestão de projetos. Os demais itens estão disponíveis no Manual do 

Usuário (Apêndice D). 

5.3.1 Adequação à IAM 

Para ser considerado um módulo acoplado ao módulo base do OpenK3M, este deve 

satisfazer um conjunto de propriedades definidas pela IAM do módulo base, sendo: 

1. Autor 

o Cleyverson Pereira Costa. 

2. Contato 

o cpc@cin.ufpe.br 
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3. Contexto de Atuação do Módulo 

o Gestão de Projetos  

4. Data de Publicação 

o 28 de setembro de 2009. 

5. Versão 

o 1.0 

6. Motivação; 

o Descrita na Seção 1.1 (Contexto e Motivação) 

7. Estudos base (Estado da Arte); 

o Capítulo 2 (Gestão de Projetos) 

o Seção 3.3 (Gestão do Conhecimento Aplicada à Gestão de Projetos) 

8. Correlação de Quantidade (Figura 5.3). 

 

Figura 5.8: Correlação de Quantidade. 

5.3.2 Níveis de Maturidade do Módulo de GP do OpenK3M 

O módulo de gestão de projetos tem por objetivo principal propiciar uma avaliação 

mais criteriosa da gestão do conhecimento sob a ótica da gestão de projetos. Para 

tal, será avaliada a utilização da gestão do conhecimento em cada uma das nove 

áreas do conhecimento definidas pelo PMBOK.  

Módulo Base

Perguntas Perguntas Perguntas (%)

1 27 45 166,67

2 37 81 218,92

3 48 28 58,33

4 23 0 0,00

5 13 0 0,00

Módulo GP
Nível
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A escolha do PMBOK como principal referência no desenvolvimento deste 

módulo deve-se ao fato de ser o produto da principal organização de fomento da 

gestão de projetos no mundo, o PMI, e também e por sua solidez e aceitação. 

Contudo, não existem restrições ao desenvolvimento de novos módulos com 

abordagem baseada, por exemplo, no Prince2 (OGC, 2006), outro método de 

gerenciamento de projetos, no Scrum ou mesmo o desenvolvimento de uma nova 

proposta baseada no PMBOK, porém com características diferentes das aqui 

utilizadas. 

5.3.2.1 Nível 1 – Conhecido 

Neste nível, a organização reconhece a importância e necessidade de um bom 

conhecimento dos conceitos básicos e terminologias de gestão de projetos. Quando 

a organização completa os requisitos deste nível, dentre outros benefícios, ela 

passar a possuir uma linguagem unificada, isto é, fazer uso de uma terminologia 

consistente em gestão de projetos. 

5.3.2.2 Nível 2 – Repetido 

No segundo nível, processos básicos são estabelecidos, proporcionando que 

sucessos alcançados sejam repetidos. Neste contexto, é avaliado se foi verificada a 

necessidade de adaptação dos processos de gerenciamento de projetos para a 

inclusão de atividades de gestão do conhecimento. Esta verificação é realizada para 

os grupos de processos de cada uma das nove áreas do conhecimento definidas 

pelo PMBOK.  

5.3.2.3 Nível 3 – Definido 

Neste nível, a organização reconhece a necessidade de desenvolver uma 

metodologia única, aumentando o reuso e evitando esforço desnecessário. Neste 

contexto, é verificada a existência de uma metodologia única de gestão de projetos, 

e a integração de atividades de gestão do conhecimento nesta metodologia. 

Também são verificadas as Capacidades, como definidas no módulo base, porém 

neste momento alguns aspectos específicos da gestão de projetos são levados em 

consideração. 
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5.4 Processos de Avaliação 

O modelo OpenK3M aborda duas formas de execução da avaliação da maturidade 

em gestão do conhecimento. A primeira é intitulada Processo de Avaliação 

Estagiado (Figura 5.9), enquanto a segunda chama-se Processo de Avaliação 

Continuado (Figura 5.10). 

Processo de Avaliação Estagiado: esta forma de execução é caracterizada 

pela avaliação nível a nível, ou seja, após a avaliação do primeiro nível ter sido 

concluída, o plano de melhorias é desenvolvido e implementado. Após a 

implementação do plano de melhoria, o nível é reavaliado a fim de identificar se os 

requisitos mínimos para completar o nível foram alcançados. Em caso afirmativo, 

uma nova avaliação, agora do nível seguinte, é então realizada. Seguindo o 

Processo de Avaliação Estagiado a sobreposição de níveis não acontece, atribuindo 

menos riscos ao processo de avaliação e implementação do plano de melhoria.  

Processo de Avaliação Continuado: esta forma de execução da avaliação 

permite que um ou mais níveis sejam avaliados antes do desenvolvimento do plano 

de melhoria, e sua posterior implementação. Esta abordagem permite que se tenha 

uma visão global da organização referente aos critérios de gestão do conhecimento 

estabelecidos pelo OpenK3M, contudo, adotar esta abordagem significa assumir 

risco de sobreposição de níveis.  
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Figura 5.9: Processo de Avaliação Estagiado. 

 

Figura 5.10: Processo de Avaliação Continuado. 
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A Quadro 5.6 descreve cada umas das sete etapas dos processos de 

avaliação apresentado na Figura 5.9 e na Figura 5.10. 

Quadro 5.6: Descrição do Processo de Avaliação da Maturidade. 

Etapa Descrição 

1: Entender a 

Organização 

Esta etapa é muito importante, pois é através da compreensão 

de seu funcionamento, estrutura organizacional e cultura, que o 

escopo da avaliação de maturidade é definido Uma reunião 

inicial é recomendada..  

2: Iniciar 

Processo de 

Avaliação 

Uma vez tendo selecionado o escopo apropriado para a 

realização da avaliação, é importante informar às pessoas 

pertencentes à organização, o motivo pelo qual a avaliação da 

maturidade está sendo realizada. É especialmente importante 

envolver nesta etapa as pessoas que estão diretamente ligadas 

ao processo de avaliação. Uma reunião de início de avaliação é 

recomendada. 

3: Adaptar 

Questionários 

Nesta etapa é analisada a necessidade de adaptação dos 

questionários, a fim de verificar a existência de situações não 

aplicáveis à realidade da organização, fazendo assim um novo 

balanceamento dos pesos utilizados nos cálculos de definição do 

nível de maturidade. 

4: Validar os 

Questionários 

Nesta etapa os questionários adaptados na etapa 3 são 

validados. Esta validação é preferencialmente realizada por um 

representante que possua substancial conhecimento da 

organização e da área de negócio em que a organização atua. 

5: Executar a 

Avaliação 

Esta etapa é responsável pela aplicação dos questionários. Após 

a avaliação, os resultados são organizados e consolidados. Caso 

tenha sido selecionado o Processo de Avaliação Estagiado, o 

próximo passo é desenvolver o plano de melhoria. Se a 

abordagem escolhida tiver sido o Processo de Avaliação 

Continuado, o próximo passo é verificar a necessidade de 

adaptação do questionário do próximo nível. 

6: Planejar 

Melhorias 

Uma vez tendo os resultados organizados e consolidados, estes 

devem ser analisados e convertidos em um plano de ação de 

melhorias. 

7: Implementar 

Melhorias 

A etapa final diz respeito à implementação do plano de melhoria 

criado na etapa anterior.  



CAPÍTULO 5: O MODELO DE MATURIDADE OPENK3M 

 

112 

5.5 Como Conduzir um Processo de Avaliação de Maturidade 

Uma vez decidido que a realização de uma avaliação sobre a gestão do 

conhecimento é importante para sua organização, algumas dúvidas referentes ao 

processo de avaliação podem ocasionalmente surgir. Geralmente tais 

questionamentos dizem respeito a como organizar e aplicar a avaliação, e como 

transformar os resultados desta em um plano de ação proveitoso. As sugestões 

apresentadas a seguir são baseadas nos trabalhos de Blackiston (2004), Holmes e 

Walsh (2005) e PinkElephant (2009). 

5.5.1 Encontre Meios de Superar Resistência 

Mesmo sendo a avaliação algo importante para a organização, resistência quanto a 

sua execução é bastante comum. Isto se deve por que as organizações possuem o 

funcionamento semelhante a um organismo biológico que tente a rejeitar tudo aquilo 

que é novo ou não familiar. Diante desta situação, alguns cuidados tomados farão 

diferença entre o sucesso e o fracasso do processo de avaliação da maturidade. 

Para tanto, é necessário estar atento a aspectos como: 

• Identifique e se antecipe a possíveis ilhas de resistência. 

• Reconheça a existência do fator medo: a apreensão de que alguma coisa 

errada está sendo feita. 

• Identifique pontualmente problemas culturais que podem causar resistência. 

Existem problemas pessoais envolvidos (sobre posição e deslocamento de 

poder e autoridade)? 

• Existem restrições legais sobre a execução de um processo de avaliação? 

Esta verificação é importante, pois alguns países possuem leis que tornam o 

processo de avaliação mais difícil. 

• Comece o processo por aqueles que se apresentam como voluntários, ou 

seja, aqueles que compartilham o mesmo entusiasmo, permitindo assim que 

as boas experiências possam convencer os demais. 
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• Inicie o processo pequeno e depois escale. Isto significa aprender cedo com 

os erros antes de iniciar a avaliação envolvendo toda a organização. 

• Comunique de forma clara tudo o que está sendo feito e o motivo. 

5.5.2 Explique o Motivo do Processo de Avaliação 

Um processo de avaliação de maturidade bem planejado e executado demanda 

tempo considerável. Para que o processo tenha sucesso, tenha certeza do 

entendimento claro e correto do motivo pelo qual está sendo realizado. Para tal, é 

aconselhável preparar um documento breve e claro que possa ser compartilhado 

com todos os que farão parte da avaliação. Neste ponto, o interesse é vender a 

importância e necessidade da realização da avaliação, desarmando assim os que 

possuírem resistência. Para o desenvolvimento deste documento, alguns critérios 

devem ser considerados, tais como: 

• Defina o que significa ”maturidade em gestão do conhecimento”.  

• Explique a importância para a organização de se medir a maturidade em 

gestão do conhecimento. 

• Apresente como os resultados tornarão a organização mais competitiva. 

• Explique quais pessoas serão convidadas a participar do processo de 

avaliação e o motivo pelo qual foram selecionadas. 

• Descreva as responsabilidades e por quanto tempo durará. 

• Explique o que os gerentes farão (e não farão) com os resultados do processo 

de avaliação. 

• Explique que nenhuma informação adquirida será utilizada para julgamento 

pessoal. 

• Explique como a organização transformará os dados da avaliação em 

melhorias para a organização. 
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• Comunique a intenção de um novo processo de avaliação no futuro 

(necessidade de avaliação constante). 

5.5.3 Selecione o Método de Comunicação Apropriado 

Ao ponderar o meio de comunicação, tenha em mente que não existe uma única 

forma correta. O método selecionado dependerá de fatores como audiência, 

tamanho da organização, tempo disponível, orçamento, flexibilidade, e tecnologia. 

Independente do método selecionado é de extrema importância deixar claro o tempo 

disponível para a conclusão da avaliação, ou seja, deixar a audiência ciente de 

quanto será necessário enviar as respostas. Não dê muito tempo, ou deixarão esta 

responsabilidade sempre como última prioridade. Para se ter um processo de 

comunicação que propicie sucesso na avaliação, alguns aspectos são importantes 

de serem considerados, são eles: 

• Decida se escolherá uma abordagem formal ou informal. Caso a sua 

organização seja pequena e sincera, talvez uma avaliação informal seja tudo 

o que você precise. 

• Se você decidir por usar questionários convencionais (baseados em papel), 

planeje e tenha em mente a logística de distribuição, coleta e tabulação de 

todos os dados. 

• Considere a realização de reuniões para se obter tais informações. Isto 

envolve o gerenciamento de tempo da agenda dos participantes, entretanto, 

caso se mostre viável, considere sua adoção. 

• Não desconsidere o uso de tecnologia online, pois esta é uma forma 

conveniente de alcançar um grande público em pouco tempo. Além disso, a 

tabulação dos dados e resultados são automáticos e instantâneos, além do 

formato online permitir atualizações e correções de maneira mais tranqüila. 

• Não utilize diversos modelos, nem mude constantemente de método. Fazer 

uso de diversos instrumentos e realizar mudanças de instrumento 

constantemente pode prejudicar o sucesso do processo de avaliação. 
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• Considere o uso de consultores externos, pois pode agregar valor ao 

resultado. Isto se deve à imparcialidade dos consultores. 

5.5.4 Decida o Público Alvo 

Este é o momento no qual algumas decisões estratégicas devem ser tomadas. 

Idealmente, deve-se considerar a participação heterogênea, comporta por diversos 

representantes de diversos setores da organização, tornando os resultados mais 

efetivos. Assumindo que esta iniciativa é para tornar a organização mais competitiva, 

deve-se então considerar a avaliação da maturidade em gestão do conhecimento 

para toda a organização, e não apenas para um departamento específico.  

 Envolver a todos deve ser o objetivo final, entretanto, é consideravelmente 

mais fácil iniciar por um departamento antes de escalar para toda a organização. Em 

ambos os casos, deseja-se ter certeza que foram escolhidas as pessoas certas para 

participarem do processo. Considere os seguintes aspectos ao preparar a lista de 

convidados para o processo de avaliação: 

• Use o plano de negócio da organização como guia na identificação das áreas 

que necessitam inicialmente de uma avaliação da gestão do conhecimento. 

Estes departamentos, locais, ou funções são candidatos óbvios para 

participarem do processo de avaliação. 

• Obtenha uma representação heterogênea, pois isto é fator crítico. 

• Não selecione apenas as pessoas que tenham conhecimento sobre gestão do 

conhecimento. Fazendo isto você terá um resultado diferente da realidade. 

Portanto, selecione tanto candidatos que tenham conhecimento quanto 

candidatos leigos. 

• Inclua representantes de todas as hierarquias. 

• Para organizações de grande porte, seu objetivo final é possuir um publico 

alvo de pelo menos 10% dos empregados (para organizações de menor porte 

uma porcentagem maior deve ser definida). 
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• Organize os resultados por departamento, função e hierarquia (tal abordagem 

auxiliará na identificação de pontos fortes e oportunidades de melhoria). 

• Decida se a participação deve ser obrigatória ou opcional.  

5.5.5 Transforme os Resultados em Plano de Ação 

Após obter os resultados da avaliação, estes devem ser usados para o 

desenvolvimento de um plano de melhorias efetivo. A priorização e desenvolvimento 

das melhorias devem ser realizados por um centro de excelência em gestão do 

conhecimento existente na sua organização. Caso sua organização não tenha um 

centro de excelência, considere a criação de um time para tal atribuição. Durante o 

processo de organização, tenha o seguinte em mente: 

• Considere a opção de usar um consultor externo para a interpretação dos 

resultados e criação do plano de melhoria. Esta abordagem torna o 

desenvolvimento do plano mais imparcial e fácil de ser aceito pela 

organização. 

• Seja o mais específico possível na conversão dos dados em um plano de 

ação, ou seja, não defina melhorias subjetivas ou vagas.  

• Não se esqueça de identificar e lidar com os obstáculos que serão 

encontrados na implementação da melhoria. 

• Quando priorizar as melhorias, comece por aquelas que podem ser 

desenvolvidas internamente (crie exemplos que ajudem a “vender” o valor das 

ações que estão sendo tomadas). 

• Tenha foco inicialmente nos pontos que melhorem o negócio da organização 

(priorize as ações baseado nos objetivos do negócio). Use Análise de Pareto 

para identificar o grupo de melhorias que possibilitem um grande e positivo 

impacto na organização. 

• Use o processo de avaliação repetidamente, a fim de avaliar o progresso. 

Organizações sérias na implementação de melhorias em gestão do 

conhecimento conduzem o processo de avaliação da maturidade 
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regularmente. Considere a aplicação da avaliação a cada trimestre como uma 

boa opção. 

5.5.6 Repita o Processo de Avaliação 

Mesmo a avaliação da maturidade em gestão do conhecimento sendo uma arma 

poderosa para as organizações, ela pode ser subutilizada, caso o processo seja 

conduzido apenas uma vez, ao invés de periodicamente, pois é com a avaliação 

constante que se consegue medir o progresso na implementação do plano de ação. 

Algumas perguntas que se deve ter em mente são: 

• Os resultados como um todo estão aumentando? 

• A organização está alcançando níveis mais altos de maturidade? 

• Como a organização está posicionada, se comparada com seus 

concorrentes? 

• Existe a necessidade de efetuar correções e modificações no plano de 

melhorias com base nos resultados das últimas avaliações? 

• Novas oportunidades de melhoria foram identificadas desde a última 

avaliação? 

• É possível melhorar a ferramenta de avaliação para tornar o processo de 

avaliação mais efetivo? 

• Se determinado departamento possui desempenho superior aos demais, 

estes conhecimentos e métodos utilizados por este departamento podem ser 

aplicados aos demais existentes na organização? 

5.6 Considerações do Capítulo  

Neste capítulo foram apresentadas as principais características do OpenK3M, assim 

como sua estrutura de níveis de maturidade. O OpenK3M nasce com a filosofia de 

um modelo aberto, norteado pelas licenças de software e documento GNU GPL e 

GNU FDL, respectivamente, o que permite o uso livre e gratuito por parte da 

comunidade em geral, por exemplo, empresas privadas e públicas, instituições de 
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pesquisa, pesquisadores individuais e estudantes. Esta abordagem permite ainda 

que modelo seja melhorado continuamente. 

Foram também estabelecidos os itens processos, tecnologia e pessoas como 

as áreas-chave de atuação do modelo. O OpenK3M também foi definido como um 

modelo de maturidade modular, oferecendo maior especificidade no processo de 

avaliação. Para viabilizar esta ligação entre módulo base e demais módulos, foram 

definidas propriedades que devem existir, como forma de garantir o acoplamento.  

Com relação ao instrumento de avaliação, o OpenK3M foi desenvolvido de 

forma a ter sua aplicação baseada em questionários. Tal característica é um 

facilitador quando se deseja avaliar departamentos ou unidades organizacionais 

geograficamente distribuídas. Com relação aos questionários, estes foram 

desenvolvidos através de adaptações de outros modelos, itens extraídos de livros e 

internet e por itens desenvolvidos pelo próprio autor.  

Com relação à estruturação dos níveis de maturidade, a proposta do 

OpenK3M mostra-se bastante interessante, uma vez que inicia a avaliação 

identificando o aspecto base para o crescimento de qualquer negócio, o 

conhecimento existente na área de atuação. Uma vez tendo o conhecimento 

necessário trabalha-se a cultura, o desenvolvimento e adequação de processos e 

posteriormente a melhoria contínua.  

Quando uma organização adota o OpenK3M como ferramenta de avaliação 

da maturidade, esta tem em mãos todos os instrumentos já pré-formatados para a 

fácil identificação de sua maturidade. Todos os questionários, formulários auxiliares, 

e sugestão de ações durante o processo de avaliação estão disponíveis, facilitando 

sobremaneira a preparação e execução do processo de avaliação. Assim, baseado 

em sua estrutura consiste e nas facilidades oferecidas, o OpenK3M apresenta-se 

como um modelo de maturidade diferenciado para o contexto da gestão do 

conhecimento, pois além dos benefícios já citados, oferece um caminho sólido rumo 

à maturidade àqueles que o adotam como ferramenta. 
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Capítulo 

6 
6.1 Open
K3M na 
Prática 
(Estudo de 
Caso) 

OpenK3M na Prática   

(Estudo de Caso) 

O sexto capítulo apresenta a condução de um estudo de caso baseado no 

OpenK3M. Estudo este que possui por objetivo validar o modelo, apresentar o 

processo de execução, análise e consolidação dos dados, bem como prover um 

produto final, ou seja, um plano de melhoria para a organização. Este capítulo está 

estruturado conforme as seguintes seções: 

1. A Empresa: esta seção descreve as principais características da organização, 

contextualizando no qual o estudo de caso foi aplicado. 

2. Público Alvo: esta seção descreve os participantes que fizeram parte do 

processo de avaliação e o motivo pelo qual foram escolhidos. 

3. Abordagem de Avaliação: esta seção aborda a metodologia utilizada na 

execução do estudo de caso, descrevendo a forma de aplicação dos 

questionários e as fórmulas utilizadas na consolidação dos resultados  

4. Resultados da Avaliação: esta seção apresenta os resultados obtidos com o 

processo de avaliação. Os gráficos gerados são apresentados e uma análise 

de cada nível avaliado é apresentada. 
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5. Plano de Melhoria: esta seção apresenta o plano de melhoria proposto para 

superar as limitações apontadas pelos resultados do processo de avaliação.  

6. Considerações do Capítulo: apresenta a visão do autor sobre os principais 

aspectos abordados no capítulo. 

6.1 A Empresa 

A organização, denominada neste trabalho por Firma, foi fundada no final da década 

de noventa, e está enquadrada pelo BNDES na classificação de empresa de 

pequeno porte (BNDES, 2009). Em 2005, a Firma iniciou seu reposicionamento 

perante o mercado, como uma empresa de soluções em áreas de negócio 

específicas. Internamente foram estruturadas Unidades de Negócio (UN) para 

fornecer soluções e produtos voltados principalmente para os segmentos de 

logística, indústria, petróleo e energia. As UN da Firma são: 

• Logística: esta UN atua no desenvolvimento de soluções para o 

gerenciamento das atividades de transporte, movimentação de materiais, 

armazenagem, processamento de pedidos e gerenciamento de informação. 

• Visão Artificial: esta UN desenvolve produtos de Pesquisa e Desenvolvimento, 

em parceria com universidades, centros de pesquisa e empresas parceiras.  

• Software: esta UN disponibiliza os melhores profissionais para o mercado de 

desenvolvimento de sistemas sob medida. 

• Automação: esta UN surgiu a partir das experiências com desenvolvimento de 

algoritmos de criptografia, drivers de comunicação entre outros, integrando 

equipamentos e sistemas que controlam as plantas industriais. 

Como forma de organizar a descrição apresentada, a Figura 6.1 apresenta o 

organograma da Firma, abordando seus principais departamentos, unidades 

de negócio e hierarquias.  
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Figura 6.1: Organograma da Firma. 

6.2 Público Alvo 

Para a avaliação da maturidade de gestão do conhecimento na gerência de projetos, 

foi selecionada a UN de Software. Esta escolha foi baseada no interesse do ponto 

focal existente dentro da organização, componente motivador e viabilizador deste 

estudo de caso.  

Uma vez selecionada a unidade de negócio, a próxima etapa foi identificar 

dentro da UN as pessoas mais adequadas a compor o processo de avaliação. 

Partindo da premissa de que a avaliação de gestão do conhecimento terá a 

abordagem voltada à gestão de projetos, o mais indicado seria realizar a avaliação 

baseado em um espaço amostral relevante a este contexto. Diante disto, foram 

selecionados integrantes pertencentes às funções de Gerente de Projetos e 

Analistas. 

A escolha dos gerentes de projetos deve-se ao fato de estes estarem 

diretamente ligados ao contexto desta avaliação. Os analistas foram incluídos no 

processo de avaliação por existir uma política na Firma de capacitar os analistas de 

forma que estes se tornem futuros gerentes de projeto. Outra argumentação para 

esta decisão é o fato de que os analistas, em momentos específicos, atuam como 

backup do gerente de projetos para o projeto ao qual estão lotados. 

Assim, para a realização deste estudo de caso, foram selecionados três 

gerentes de projetos e três analistas, baseados na disponibilidade de participação. A 
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partir dos integrantes selecionados, foi possível fazer a seguinte classificação 

baseado na idade, função, formação e tempo de experiência na função (Quadro 

6.1). 

Quadro 6.1: Classificação dos Integrantes da Avaliação. 

 

6.3 Metodologia de Avaliação 

Para a execução da avaliação foi selecionado o Processo de Avaliação Continuado 

(Figura 5.10), proposto pelo OpenK3M. Foi definido também que a avaliação da 

maturidade contemplaria os três primeiros níveis do modelo e do módulo de gestão 

de projetos. Esta decisão foi tomada após um processo de negociação com o ponto 

focal da Firma, tendo como base o interesse do autor deste trabalho em avaliar pelo 

menos os três primeiros níveis do OpenK3M e a observação do ponto focal de que a 

UN de Software da Firma era imatura no contexto de gestão do conhecimento.  

 Uma vez acordado o escopo do processo de avaliação, esta teve seu início 

formal no dia 5 de outubro de 2009, com reunião realizada pelo ponto focal com os 

demais integrantes do processo de avaliação pertencentes à Firma, foram 

apresentados os motivos pelo qual estava sendo realizada a avaliação da 

maturidade, o que era e o que não era o processo de avaliação, a importância no 

cumprimento dos deadlines, dentre outros aspectos. Após esta reunião os 

questionários do primeiro nível foram disparados para os participantes. 
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6.3.1 Aplicação dos Questionários 

Para a execução da avaliação, quem compreendeu os Níveis 1 ao 3, ao invés de 

questionários baseados em papel, foram desenvolvidos questionários baseados em 

planilhas Excel, facilitando o envio, recebimento e consolidação dos resultados. 

Estes arquivos foram distribuídos por e-mail, tendo cada nível de maturidade sido 

avaliado em um espaço de tempo de aproximadamente sete dias úteis, em que o 

processo de envio e recebimento se deu entre 05 de outubro de 2009 e 31 de 

outubro de 2009, totalizando 26 dias corridos.  

6.3.2 Consolidação dos Resultados 

Para a consolidação dos resultados algumas formulas foram estabelecidas. Em geral 

foi utilizada a média aritmética simples como forma de cálculo para o nível de 

maturidade, contudo uma exceção foi necessária. A seguir serão apresentadas as 

regras para cada um dos três níveis avaliados: 

 Nível 1 – Módulo Base:  

Pontuacao = (PontuacaoGP + PontuacaoAN) / 6 

 Nível 1 – Módulo de Gestão de Projetos:  

Pontuacao = (PontuacaoGP * 2 + PontuacaoAN) / 3 

 Neste caso foi considerado um peso maior para a avaliação do conhecimento 

em gestão de projetos para os gerentes, pois estes são os principais responsáveis 

por garantir o sucesso do projeto. Outro motivo pelo qual não foi atribuído o mesmo 

peso dos gerentes aos analistas é por que os analistas assumem esporadicamente 

atividades do gerente de projetos (como backups). 

 Nível 2 e Nível 3 – Módulo Base e Módulo de Gestão de Projetos:  

Pontuacao = (PontuacaoGP + PontuacaoAN) / 6 

 Para o Nível 3, tanto para o módulo base, quanto para o módulo de gestão de 

projetos, foram adotadas duas abordagens de consolidação. A primeira, intitulada de 

Consolidação em Profundidade, consiste da obtenção da média aritmética simples 

geral, tanto para os Habilitadores, quanto para as Capacidades. A segunda 



 

abordagem, intitulada Consolidação 

de avaliação das Capacidades.

de uma média superior a zero

Firma as médias iguais ou inferiores a zero

6.4 Resultados da Avaliação

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a avaliação de cada um dos três 

níveis de maturidade do OpemK3M e do Módulo de Gestão de Projetos. Após a 

apresentação dos resultados de c

apresentada. 

6.4.1 Nível 1 – Módulo Base

A Figura 6.2 apresenta os resultados 

e geral, para a avaliação dos conhecimentos bás

Figura 6

 A pontuação obtida de 

pontos para aprovação. Este valor foi alcançado tanto pa

gerentes de projeto, culminando 

6.4.2 Nível 1 – Módulo de Gestão de Projetos

A Figura 6.3 apresenta os resultados agrupados por gerentes de projetos para a 

avaliação dos conhecimentos básicos em gestão de projetos.
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abordagem, intitulada Consolidação em Largura, consiste da média para cada item 

de avaliação das Capacidades. Para esta, foi adotado como satisfatório a 

de uma média superior a zero e como um item necessário de melhoria por parte da

as médias iguais ou inferiores a zero.  

Resultados da Avaliação 

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a avaliação de cada um dos três 

níveis de maturidade do OpemK3M e do Módulo de Gestão de Projetos. Após a 

apresentação dos resultados de cada nível uma análise sobre os valores obtidos é 

Base 

apresenta os resultados agrupados por gerentes de projetos, analistas 

para a avaliação dos conhecimentos básicos em gestão do conhecimento.

6.2: Pontuação Nível 1 – Módulo Base. 

A pontuação obtida de 166,67 pontos está abaixo do limite mínimo

. Este valor foi alcançado tanto para analistas quanto 

, culminando em uma média final semelhante.  

Módulo de Gestão de Projetos 

apresenta os resultados agrupados por gerentes de projetos para a 

s conhecimentos básicos em gestão de projetos. 
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da média para cada item 

como satisfatório a obtenção 

um item necessário de melhoria por parte da 

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a avaliação de cada um dos três 

níveis de maturidade do OpemK3M e do Módulo de Gestão de Projetos. Após a 

ada nível uma análise sobre os valores obtidos é 

agrupados por gerentes de projetos, analistas 

icos em gestão do conhecimento. 

 

está abaixo do limite mínimo de 190 

ra analistas quanto 

apresenta os resultados agrupados por gerentes de projetos para a 



 

Figura 6.3: Pontuação Nível 1 

 Os gerentes de projetos superaram o limite mínimo de 30 pontos em quat

áreas do conhecimento do PMBOK

outras áreas. A maior pontuação obtida foi 33,33 pontos para Tempo, Custo e 

Comunicação, enquanto o menor valor foi 23,33 pontos para Riscos e Integração.

 A Figura 6.4 apresenta os resultados agrupados por analistas para a 

avaliação dos conhecimentos básicos em gestão de projetos.

Figura 6.4: Pontuação Nível 1 

 Os analistas não obt

em nenhuma das nove áreas do conhecimento do PMBOK. A maior pontuação 

obtida foi 23,33 pontos para 

Riscos. 
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: Pontuação Nível 1 – Módulo de GP – Gerentes de Projetos.

Os gerentes de projetos superaram o limite mínimo de 30 pontos em quat

mento do PMBOK e ficaram abaixo do limite mínimo 

A maior pontuação obtida foi 33,33 pontos para Tempo, Custo e 

Comunicação, enquanto o menor valor foi 23,33 pontos para Riscos e Integração.

apresenta os resultados agrupados por analistas para a 

avaliação dos conhecimentos básicos em gestão de projetos. 

: Pontuação Nível 1 – Módulo de GP – Analistas.

Os analistas não obtiveram pontuação acima do limite mínimo 

em nenhuma das nove áreas do conhecimento do PMBOK. A maior pontuação 

pontos para Escopo, enquanto o menor valor foi 6,67 

ESTUDO DE CASO 

 

Gerentes de Projetos. 

Os gerentes de projetos superaram o limite mínimo de 30 pontos em quatro 

mínimo em cinco 

A maior pontuação obtida foi 33,33 pontos para Tempo, Custo e 

Comunicação, enquanto o menor valor foi 23,33 pontos para Riscos e Integração. 

apresenta os resultados agrupados por analistas para a 

 

Analistas. 

iveram pontuação acima do limite mínimo de 30 pontos 

em nenhuma das nove áreas do conhecimento do PMBOK. A maior pontuação 

6,67 pontos para 



 

 A Figura 6.5 apresenta o resultado geral, ou seja, gerentes de projetos e 

analistas, para a avaliação dos conhecimentos básicos em gestão de projetos.

Figura 6.

 O resultado final, baseado na média ponderada, apresenta que 

avaliado não obteve pontuação acima do limite mínimo 

das nove áreas do conhecimento do PMBOK. A maior pontuação obtida foi 

pontos para Custo, enquanto o menor valor f

6.4.3 Nível 1 – Análise dos Resultados

Ao analisar os resultados obtidos com a avaliação do Nível 1, alguns comentários 

são importantes de serem tecidos. Como mencionado anteriormente, o grupo 

participante do processo de avaliação nã

completar os critérios do Nível 1, tanto para o 

de gestão de projetos.  

 Com relação ao módulo

gestão do conhecimento, o grupo obteve uma

representa 61,72% da pontuação total. Este valor ainda está abaixo do limite 

necessário de 190 pontos (70%), porém demonstra que os participantes possuem 

um nível de conhecimento 

do limite mínimo dar-se

provavelmente em um curto espaço de tempo.
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apresenta o resultado geral, ou seja, gerentes de projetos e 

analistas, para a avaliação dos conhecimentos básicos em gestão de projetos.

.5: Pontuação Nível 1 – Módulo de GP. 

do final, baseado na média ponderada, apresenta que 

ve pontuação acima do limite mínimo de 30 pontos 

das nove áreas do conhecimento do PMBOK. A maior pontuação obtida foi 

enquanto o menor valor foi 20,00 pontos para Riscos.

Análise dos Resultados 

Ao analisar os resultados obtidos com a avaliação do Nível 1, alguns comentários 

são importantes de serem tecidos. Como mencionado anteriormente, o grupo 

participante do processo de avaliação não obteve a pontuação necessária para 

do Nível 1, tanto para o módulo base, quanto para o módulo 

módulo base, responsável por avaliar os fundamentos da 

gestão do conhecimento, o grupo obteve uma pontuação de 166,67 pontos, que 

representa 61,72% da pontuação total. Este valor ainda está abaixo do limite 

necessário de 190 pontos (70%), porém demonstra que os participantes possuem 

um nível de conhecimento razoável sobre o assunto, e que o alcance e 

se-á após algumas pequenas ações de melhoria, 

provavelmente em um curto espaço de tempo. 
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apresenta o resultado geral, ou seja, gerentes de projetos e 

analistas, para a avaliação dos conhecimentos básicos em gestão de projetos. 

 

do final, baseado na média ponderada, apresenta que o grupo 

de 30 pontos em nenhuma 

das nove áreas do conhecimento do PMBOK. A maior pontuação obtida foi 28,89 

Riscos. 

Ao analisar os resultados obtidos com a avaliação do Nível 1, alguns comentários 

são importantes de serem tecidos. Como mencionado anteriormente, o grupo 

o obteve a pontuação necessária para 

base, quanto para o módulo 

base, responsável por avaliar os fundamentos da 

pontuação de 166,67 pontos, que 

representa 61,72% da pontuação total. Este valor ainda está abaixo do limite 

necessário de 190 pontos (70%), porém demonstra que os participantes possuem 

sobre o assunto, e que o alcance e superação 

ações de melhoria, 



 

 Ao analisar a pontuação 

se uma discrepância se analisados o grupo dos gerentes de pr

analistas separadamente. Os gerentes obtiveram a pontuação necessária em quatro 

das nove áreas do conhecimento, enquanto os analistas não alcançaram a 

pontuação necessária para nenhuma das nove áreas. 

que a pontuação alcançada pelos gerentes de projeto foi superior a alcançada pelos 

analistas em cada uma das nove áreas do conhecimento. Contudo, existe uma 

explicação plausível para tal circunstância. Apesar 

aperfeiçoamento das práticas

cotidiano estes não atuam efetivamente com tais práticas, prejudicando a 

assimilação de conceitos da gestão de projetos.

 Diante do exposto, o resultado obtido pelos analistas reduziu de maneira 

considerável a média final, não possibilitando que o limite mínimo fosse atingido em 

nenhuma das áreas. Assim, com base nos dados levantados, observa

Firma é imatura tanto nos conhecimentos básicos sobre gestão do conhecimento, 

quanto gestão de projetos.

Firma encontra-se no Nível 1 

6.4.4 Nível 2 – Módulo Base

A Figura 6.6 apresenta os resultados 

escolha do Nível 2. 

Figura 6.6: Pontuação Nível 2 (M
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Ao analisar a pontuação obtida através do módulo de gestão de projetos, vê

se uma discrepância se analisados o grupo dos gerentes de projetos e o grupo dos 

analistas separadamente. Os gerentes obtiveram a pontuação necessária em quatro 

das nove áreas do conhecimento, enquanto os analistas não alcançaram a 

pontuação necessária para nenhuma das nove áreas. Outra verificação 

pontuação alcançada pelos gerentes de projeto foi superior a alcançada pelos 

analistas em cada uma das nove áreas do conhecimento. Contudo, existe uma 

explicação plausível para tal circunstância. Apesar de a Firma incentivar

aperfeiçoamento das práticas de gestão e projetos por parte dos analistas, no 

cotidiano estes não atuam efetivamente com tais práticas, prejudicando a 

conceitos da gestão de projetos. 

Diante do exposto, o resultado obtido pelos analistas reduziu de maneira 

l a média final, não possibilitando que o limite mínimo fosse atingido em 

nenhuma das áreas. Assim, com base nos dados levantados, observa

Firma é imatura tanto nos conhecimentos básicos sobre gestão do conhecimento, 

quanto gestão de projetos. Desta forma, de acordo com os critérios do OpenK3M, a 

se no Nível 1 (Conhecido) de maturidade. 

Base 

apresenta os resultados referentes às perguntas genéricas de múltipla 

: Pontuação Nível 2 (Múltipla Escolha) – Módulo
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através do módulo de gestão de projetos, vê-

ojetos e o grupo dos 

analistas separadamente. Os gerentes obtiveram a pontuação necessária em quatro 

das nove áreas do conhecimento, enquanto os analistas não alcançaram a 

utra verificação possível é 

pontuação alcançada pelos gerentes de projeto foi superior a alcançada pelos 

analistas em cada uma das nove áreas do conhecimento. Contudo, existe uma 

de a Firma incentivar o 

por parte dos analistas, no 

cotidiano estes não atuam efetivamente com tais práticas, prejudicando a 

Diante do exposto, o resultado obtido pelos analistas reduziu de maneira 

l a média final, não possibilitando que o limite mínimo fosse atingido em 

nenhuma das áreas. Assim, com base nos dados levantados, observa-se que a 

Firma é imatura tanto nos conhecimentos básicos sobre gestão do conhecimento, 

ta forma, de acordo com os critérios do OpenK3M, a 

s perguntas genéricas de múltipla 

 

Módulo Base. 



 

 O resultado de 13,00 pontos 

necessários para aprovação no crit

 A Figura 6.7 apresenta os resultados 

isto é, Embrionário, Aceitação e Amadurecimento

Figura 6.7: Pontuação Nível 2

 O limite mínimo de +8 pontos (oito pontos positivos) não foi alcançado em 

nenhuma das três fases. A 

a fase com maior pontuação 

8,50) a última. 

6.4.5 Nível 2 – Módulo de Gestão de Projetos

A Figura 6.8 apresenta os resultados 

atividades de gestão do conhecimento passíveis de serem implementadas nos 

processos de cada área do conhecimento do PMBOK.
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de 13,00 pontos está abaixo do limite mínimo de 70,00 pontos 

ários para aprovação no critério de perguntas de múltipla escolha.

apresenta os resultados para cada uma das três fases do nível, 

isto é, Embrionário, Aceitação e Amadurecimento. 

tuação Nível 2 (Escala de Likert) – Módulo 

O limite mínimo de +8 pontos (oito pontos positivos) não foi alcançado em 

nenhuma das três fases. A Figura 6.7 apresenta um progresso consistente

pontuação (-0,83) é a primeira fase, e o de menor pontuação

Módulo de Gestão de Projetos 

apresenta os resultados para a avaliação formal na identificação de 

s de gestão do conhecimento passíveis de serem implementadas nos 

processos de cada área do conhecimento do PMBOK. 

ESTUDO DE CASO 

de 70,00 pontos 

s de múltipla escolha. 

para cada uma das três fases do nível, 

 

 Base. 

O limite mínimo de +8 pontos (oito pontos positivos) não foi alcançado em 

consistente, em que 

é a primeira fase, e o de menor pontuação (-

identificação de 

s de gestão do conhecimento passíveis de serem implementadas nos 



 

Figura 6.8: Pontuação Nível 

 O limite mínimo de +2

RH e Qualidade, +4 para Aquisições e +5 para Integração 

resultado da avaliação. A maior pontuação obtida foi 

pontuação obtida foi -2,11 para 

 A Figura 6.9 provê 

apresentados na Figura 

organizados por grupos de processos

Figura 6.9: Pontuação Nível 

 Neste agrupamento a maior pontuação obtida foi 

pontuação obtida foi -1,93 para Planejamento.
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: Pontuação Nível 2 (Áreas do Conhecimento) – Módulo de GP.

de +2 pontos para Escopo, Tempo, Custo e Risco, +3 para 

RH e Qualidade, +4 para Aquisições e +5 para Integração não foi alcançado

. A maior pontuação obtida foi -1,67 para Riscos e a menor 

para Escopo. 

provê um agrupamento diferente para os mesmos resultados 

Figura 6.8. Neste novo agrupamento os resultados estão 

por grupos de processos do PMBOK. 

: Pontuação Nível 2 (Grupos de Processo) – Módulo de GP.

Neste agrupamento a maior pontuação obtida foi -1,39 para Inicial e a menor 

1,93 para Planejamento. 

ESTUDO DE CASO 

 

Módulo de GP. 

pontos para Escopo, Tempo, Custo e Risco, +3 para 

foi alcançado pelo 

Riscos e a menor 

um agrupamento diferente para os mesmos resultados 

resultados estão 

 

Módulo de GP. 

1,39 para Inicial e a menor 
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6.4.6 Nível 2 – Análise dos Resultados 

Entender os conceitos básicos da gestão do conhecimento não garante que esta 

seja aplicada de forma efetiva. Para tanto, o Nível 2 foca no desenvolvimento de 

processos que possibilitem que sucessos alcançados sejam repetidos e no 

desenvolvimento de um posicionamento cultural favorável à gestão do 

conhecimento. 

 Os resultados obtidos com a avaliação demonstram uma grande limitação na 

cultural organizacional e na definição de processos. Tal limitação é visível ao se 

analisare os valores das três fases que compõem este nível (Figura 6.7). A primeira 

fase, Embrionário, obteve pontuação de -0,83 pontos, quando o limite mínimo é de 

+8,00. A discrepância encontrada nesta fase, entre o resultado obtido e o limite 

mínimo, indica que a Firma não possui suporte executivo formal para o 

desenvolvimento da gestão do conhecimento, o que incluí tempo, vontade de mudar 

e aporte financeiro, e que treinamento neste contexto é limitado. Este resultado 

ainda demonstra que mesmo estando próximo de ser aprovado na avaliação dos 

conhecimentos básicos de gestão do conhecimento, existe desconfiança sobre os 

benefícios que esta poderá oferecer. As demais fases obtiveram pontuação ainda 

menor, demonstrando que um caminho bem planejado deverá ser seguido como 

forma de melhorar substancialmente os resultados obtidos. As limitações existentes 

são ainda mais fortes quando observado a pontuação obtida com as perguntas 

múltipla escolha. Para estas, de um total de 100 pontos, a Firma alcançou apenas 

13 pontos, sustentando a argumentação sobre sua imaturidade. 

 Com relação ao módulo de gestão de projetos, o resultado para este nível 

também ficou aquém do limite mínimo. A verificação formal da inclusão de atividades 

de gestão do conhecimento nos processos de gestão de projetos foi avaliada como 

insatisfatória, ou mesmo inexistente pelos participantes. Esta afirmação se baseia 

em comentários informados nos espaços reservados do questionário de avaliação 

(Mais detalhes no Apêndice E). De acordo com o resultado obtido. Quando uma 

atividade voltada à gestão do conhecimento é realizada no processo de gestão de 

projetos, esta só é executada, pois é inerente ao processo de gestão, e ainda assim, 

não é enxergada como uma prática de gestão do conhecimento, podendo seus 

benefícios ser mitigados pela incompreensão. 



 

6.4.7 Nível 3 – Módulo Base

A Figura 6.10 apresenta o resultado 

para cada pergunta da capacidade

Figura 6.10: Pontuação Nível 3 (Lições Aprendidas) 

 Dos oito itens avaliados na capacidade Lições Aprendidas

limite mínimo de zero pontos

menor foi -1,17 pontos. 

 A Figura 6.11 apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

alcançada para cada pergunta da 

Figura 6.11: Pontuação Nível 3 (Dados) 
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Base 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

apacidade Lições Aprendidas. 

: Pontuação Nível 3 (Lições Aprendidas) – Módulo

oito itens avaliados na capacidade Lições Aprendidas, cinco superaram o 

de zero pontos. A maior pontuação obtida foi 1,83 pontos enquanto a 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

para cada pergunta da capacidade Dados. 

: Pontuação Nível 3 (Dados) – Módulo Base.
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individualizado, identificando a média alcançada 

 

Módulo Base. 

, cinco superaram o 

ação obtida foi 1,83 pontos enquanto a 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

 

Base. 



 

 Dos oito itens avaliados na capacidade Dados, três superaram o limite mínimo

de zero pontos. A maior pontuação obtida foi 1,17 pontos enquanto a menor foi 

pontos. 

 A Figura 6.12 apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

alcançada para cada pergunta da capacidade Expertise.

Figura 6.12: Pontuação Nível 3 (Expertise

 Dos oito itens avaliados na capacidade Expertise, três superaram o limite 

mínimo de zero pontos. A maior pontuação obtida foi 

foi -2,17 pontos. 

 A Figura 6.13 apresent

alcançada para cada pergunta da capacidade Documentos de Conhecimento.
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Dos oito itens avaliados na capacidade Dados, três superaram o limite mínimo

. A maior pontuação obtida foi 1,17 pontos enquanto a menor foi 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

alcançada para cada pergunta da capacidade Expertise. 

: Pontuação Nível 3 (Expertise) – Módulo Base.

Dos oito itens avaliados na capacidade Expertise, três superaram o limite 

. A maior pontuação obtida foi 0,83 pontos enquanto a menor 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

alcançada para cada pergunta da capacidade Documentos de Conhecimento.
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Dos oito itens avaliados na capacidade Dados, três superaram o limite mínimo 

. A maior pontuação obtida foi 1,17 pontos enquanto a menor foi -3,17 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

 

Base. 

Dos oito itens avaliados na capacidade Expertise, três superaram o limite 

pontos enquanto a menor 

a o resultado individualizado, identificando a média 

alcançada para cada pergunta da capacidade Documentos de Conhecimento. 



 

Figura 6.13: Pontuação Nível 3 (Documentos de Conhecimento) 

 Dos oito itens avaliados na capacidade Documentos de Conhecimento, quatro 

superaram o limite mínimo 

enquanto a menor foi -2,00 pontos.

 A Figura 6.14 apresenta o r

capacidades. 

Figura 6.14: Pontuação Nível 3 (Capacidades) 

 Das quatro Capacidades avaliadas, nenhuma obteve pontuação igual ou 

superior ao limite mínimo de +2,50 pontos. A maior pontuação obtida foi 

para Lições Aprendidas enquanto a menor foi 
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: Pontuação Nível 3 (Documentos de Conhecimento) – 

to itens avaliados na capacidade Documentos de Conhecimento, quatro 

 de zero pontos. A maior pontuação obtida foi 2,35 pontos 

2,00 pontos. 

apresenta o resultado obtido por cada uma das quatro 

: Pontuação Nível 3 (Capacidades) – Módulo Base.

Das quatro Capacidades avaliadas, nenhuma obteve pontuação igual ou 

o de +2,50 pontos. A maior pontuação obtida foi 

enquanto a menor foi -1,50 para Dados. 

ESTUDO DE CASO 
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. A maior pontuação obtida foi 2,35 pontos 
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Base. 

Das quatro Capacidades avaliadas, nenhuma obteve pontuação igual ou 

o de +2,50 pontos. A maior pontuação obtida foi 1,50 pontos 



 

 A Figura 6.15 apresenta o resultado para os Habilitadores.

Figura 6.15: Pontuação Nível 3 (

 O limite mínimo de 45 pontos não foi alcançado na avaliação dos 

Habilitadores. 

6.4.8  Nível 3 – Módulo de Gestão de Projetos

A Figura 6.16 apresenta o resultado individualizado, identificando a média alcançada 

para cada pergunta da capacidade 

Figura 6.16: Pontuação Nível 3 (Lições Aprendidas) 
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apresenta o resultado para os Habilitadores. 

: Pontuação Nível 3 (Habilitadores) – Módulo Base.

O limite mínimo de 45 pontos não foi alcançado na avaliação dos 

Módulo de Gestão de Projetos 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média alcançada 

para cada pergunta da capacidade Lições Aprendidas. 

: Pontuação Nível 3 (Lições Aprendidas) – Módulo de GP.
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Base. 

O limite mínimo de 45 pontos não foi alcançado na avaliação dos 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média alcançada 

 

Módulo de GP. 



 

 Dos nove itens avaliados na capacidade Lições Aprendidas, apenas uma 

superou o limite mínimo de zero pontos

enquanto a menor foi -0,50 pontos.

 A Figura 6.17 apresenta o resultado individ

alcançada para cada pergunta da capacidade Documentos de Conhecimento.

Figura 6.17: Pontuação Nível 3 (Documentos de Conhecimento) 

 Dos nove itens avaliados n

superaram o limite mínimo 

enquanto a menor foi -0,50 pontos.

 A Figura 6.18 apresenta o resultado obtido por ca

capacidades avaliadas pelo módulo de gestão de projetos.
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avaliados na capacidade Lições Aprendidas, apenas uma 

de zero pontos. A maior pontuação obtida foi 0,33 pontos 

0,50 pontos. 

apresenta o resultado individualizado, identificando a média 

alcançada para cada pergunta da capacidade Documentos de Conhecimento.

: Pontuação Nível 3 (Documentos de Conhecimento) 
GP. 

Dos nove itens avaliados na capacidade Documentos de Conhecimento, seis 

 de zero pontos. A maior pontuação obtida foi 2,50 pontos 

0,50 pontos. 

apresenta o resultado obtido por cada uma das duas 

capacidades avaliadas pelo módulo de gestão de projetos. 
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Figura 6.18: Pontuação Nível 3 (Capacidades) 

 Das duas Capacidades avaliadas, 

pontuação superior ao limite mínimo de +

ficou abaixo do limite mínimo.

 A Figura 6.19 apresenta o resultado para os Habilitadores.

Figura 6.19: Pontuação Nível 3 (Habilitadores) 

 O limite mínimo de 

Habilitadores. 
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: Pontuação Nível 3 (Habilitadores) – Módulo de GP.
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6.4.9 Nível 3 – Análise dos Resultados 

O Nível 3 é responsável por avaliar os Habilitadores e Capacidades. O primeiro pode 

ser entendido como características gerais que devem ser alcançadas e que 

possibilitarão a continuidade no amadurecimento organizacional em gestão do 

conhecimento, enquanto o segundo, Capacidades, são aspectos específicos que 

uma organização posicionada neste nível deve possuir. 

 Com relação aos Habilitadores, a Firma ficou abaixo do limite mínimo de 45 

pontos. Considerando as análises dos Níveis 1 e 2, esta baixa pontuação reforça 

ainda mais a imaturidade da Firma no contexto da gestão do conhecimento. Assim, 

características como treinamentos, apoio formal tanto da gerência média quanto 

executiva e mudança da cultura organizacional precisam ser melhorados. 

 Para as Capacidades, embora a Firma não tenha alcançado o limite mínimo 

de +2,40 pontos em nenhum dos quatro aspectos, é possível observar alguns 

aspectos interessantes. A maior ênfase da Firma encontra-se nas Lições 

Aprendidas. Estas têm sido capturadas, armazenadas e utilizadas, porém o 

processo de recuperação do conteúdo armazenado é trabalhoso. Esta situação 

agrava-se ainda mais pela ineficiência da taxonomia utilizada. 

 As demais Capacidades encontram-se em um nível inferior a Lições 

Aprendidas. Para Dados, possível observar que a Firma possui grandes dificuldades 

de tomada de decisão sólida, ou seja, baseada em dados. Dois aspectos que 

reforçam esta dificuldade é a inacuracidade dos dados armazenados e falta de 

usabilidade das ferramentas existentes. Para Expertise, embora reconheçam a 

importância de um repositório de competências confiável, existe deficiência no 

existente. Esta deficiência dá-se possivelmente devido a forma como este foi 

estruturado, a periodicidade de atualização, as propriedades que têm sido 

armazenadas e a dificuldade de recuperação do conhecimento necessário. Por 

último, com relação aos Documentos de Conhecimento, segue-se a mesma linha de 

necessidades. Embora os documentos sejam armazenados, o repositório suporte 

grande variedade de formatos, e existam metadados para auxílio na recuperação, 

existem deficiências no processo de categorização, o que dificulta o processo de 

consulta. Outra dificuldade encontrada são as limitações com relação aos critérios 

existentes no sistema de busca. 
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 Para o módulo de gestão de projetos, que neste momento avalia cada área 

do conhecimento do PMBOK individualmente, foi observado um contra-senso com 

relação aos resultados obtidos com o módulo base. Para os resultados obtidos com 

o módulo de gestão de projetos observa-se existe grande deficiência na identificação 

e captura, armazenamento e recuperação de lições aprendidas para áreas do 

conhecimento específicas, contudo, pela necessidade de armazenamento de 

documentos, os principais artefatos do processo de gestão de projetos são 

armazenados e utilizados. 

6.5 Plano de Melhoria  

Esta seção apresenta as ações propostas para melhorar a maturidade em gestão do 

conhecimento da Firma. As ações estabelecidas neste plano estão organizadas por 

níveis de maturidade como forma de facilitar o entendimento. 

6.5.1 Nível 1 – Ações de Melhoria 

Após avaliar os resultados obtidos com a avaliação do Nível 1, foi identificada a 

necessidade de um maior esforço na obtenção dos conhecimentos básicos, tanto de 

gestão do conhecimento, quanto gestão de projetos. Neste sentido, como meio de 

preencher as necessidades identificadas, as seguintes ações de melhoria são 

propostas: 

1. Workshop Interno: o objetivo principal desta ação é oferecer um treinamento 

informal para a gestão do conhecimento e gestão de projetos. 

2. Treinamento Formal: o objetivo desta ação é oferecer aos empregados da 

firma um treinamento de alta qualidade a fim de prepará-los para certificação. 

3. Certificação: a última ação culmina na obtenção de certificação para a 

gestão do conhecimento e da certificação Project Management Professional 

(PMP) para a gestão de projetos. 

Ação 1 – Workshop Interno 

O objetivo do workshop é prover, através de um baixo investimento, a possibilidade 

de desenvolvimento dos conhecimentos básicos de gestão do conhecimento e 
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gestão de projetos. A partir dos resultados, foram identificados os seguintes tópicos, 

já priorizados, para desenvolvimento nos workshops: 

Gestão do Conhecimento  

1. Definição de Gestão do Conhecimento 

2. Objetivos da Gestão do Conhecimento 

3. Os Pilares da Gestão do Conhecimento 

4. Fatores Críticos de Sucesso 

5. Tecnologias de Gestão do Conhecimento 

Gestão de Projetos 

1. Gerenciamento de Risco 

2. Gerenciamento de Aquisições   

3. Gerenciamento de Tempo   

4. Gerenciamento de Comunicações 

5. Gerenciamento de Custo   

6. Gerenciamento de Recursos Humanos   

7. Gerenciamento da Qualidade   

8. Gerenciamento de Integração  

9. Gerenciamento de Escopo  

A condução dos workshops pode ser dada em grupos, sendo estes são 

responsáveis por estudar um ou mais tópicos e preparar uma apresentação para 

alinhamento do conhecimento obtido com os demais colaboradores. O workshop 

poderia ser realizado quinzenalmente, com duração não superior à uma hora, sendo 

o tempo dividido entre apresentação e espaço para discussão. Para o sucesso desta 
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iniciativa suporte executivo é essencial. Um cronograma deve ser estabelecido e 

seguido. 

Ação 2 – Treinamento Formal 

Após a execução dos workshops, para um nivelamento inicial, torna-se interessante 

e benéfico o desenvolvimento de treinamentos formais para posterior obtenção de 

certificações. Os cursos preparatórios para certificação possuem uma carga horária 

média entre 60 e 100 horas.  

Para eleger o candidato, o responsável por tal ação deve considerar, entre 

outras coisas, aquele que possui necessidades críticas, cuja aplicação dos novos 

conhecimentos trará um ganho de competitividade elevado à Firma.  

Ação 3 – Certificação 

O próximo passo após receber o treinamento formal é a obtenção da certificação. 

Infelizmente, no Brasil, ao contrario da grande quantidade de cursos e meios de 

obter uma certificação em gestão de projetos, meios de obter certificação em gestão 

do conhecimento são escassos. As principais informações levantadas para as duas 

áreas são: 

Certificação em Gestão do Conhecimento (No Brasil) 

Certificação: Knowledge-Centered Support (KCS) 

URL: http://hdibrasil.com.br/kcs/kcs.html 

Informações Gerais 

• Investimento Individual (Treinamento + Exame de Certificação) 

• Membros HDI: R$ 2.399,00 

• Não-associados: R$ 2.593,00 

• Apenas Exame de Certificação: ~ R$ 450,00 
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Certificação em Gestão do Conhecimento (No Exterior) 

1. Knowledge Management Professional Society (KMPro) 

• http://kmpro.org 

2. Knowledge Management Certification Board (KMCB)®  

• http://www.kmcb.org/ 

3. eKnowledgeCenter 

• http://www.eknowledgecenter.com 

4. Hudson Associates Consulting, Inc. 

• http://www.hacinc.com 

5. International Knowledge Management Institute 

• http://www.kminstitute.org 

6. Knowledge Management Consortium International  

• http://www.kmci.org/ 

Certificação em Gestão de Projetos 

Para obter a Certificação PMP®, oferecida pelo Project Management Institute, 

o profissional deve satisfazer a determinados requisitos de educação e experiência, 

concordar e aderir ao Código de Conduta Profissional (Code of Professional 

Conduct) e passar no Exame de Certificação PMP®.Para comprovação da 

experiência, existem duas categorias: 

• Categoria I (profissionais com 3º grau completo): 4.500 horas e 36 

meses de experiência nos últimos 6 anos; 

• Categoria II (profissionais com 2º grau completo): 7.500 horas e 60 

meses de experiência nos últimos 8 anos. 
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O Exame de Certificação PMP® é oferecido ao longo de todo ano, em 

diversos países, e seu custo é de aproximadamente: 

• US$ 405,00 para associados do PMI® 

• US$ 555,00 para não associados 

6.5.2 Nível 2 – Ações de Melhoria 

Após avaliar os resultados obtidos com a avaliação do Nível 2, algumas melhorias 

foram identificadas como necessárias, sendo: 

1. Workshop de Gestão do Conhecimento: o objetivo desta iniciativa é 

reforçar a necessidade de suporte executivo para as iniciativas de gestão 

do conhecimento através da apresentação de casos de sucesso. 

2. Definição de Processos: tem por objetivo trabalhar o desenvolvimento de 

processos de gestão do conhecimento, e incorporação destes aos 

processos de gestão de projetos. 

3. Plano de Treinamento: o objetivo desta iniciativa é estabelecer de forma 

estruturada um conjunto de cursos que proporcione alto nível de 

conhecimento aos atuais e futures gerentes de projetos.  

Ação 1 – Workshop de Gestão do Conhecimento 

Baseado no valor obtido como resultado de avaliação da primeira fase do Nível 2 

observa-se a inexistência de suporte executivo formal. A fim de sanar esta limitação, 

e mostrar a necessidade e mudança, é sugerido o desenvolvimento de um workshop 

de gestão do conhecimento, como meio de proporcionar um claro entendimento aos 

executivos sobre a necessidade de suporte formal e de mudar como as coisas estão 

sendo feitas. Assim, este workshop tem seu foco na apresentação de estudos de 

casos de sucesso na implementação de iniciativas de gestão do conhecimento. Para 

o desenvolvimento desta ação, no âmbito da Firma, sugere-se a busca por casos de 

sucesso nas seguintes fontes: 

1. Literatura; 
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2. Congressos; 

3. Outras unidades de negócio (UNs); 

4. Empresas parceiras; 

5. Contratação de um consultor experiente em gestão do conhecimento para 

apresentação de casos de sucesso e insucesso que tenha participado. 

Para o sucesso desta ação, é imprescindível a presença daqueles que são 

responsáveis pelo suporte executivo. Neste sentido, um bom planejamento, 

avaliando a disponibilidade dos participantes, os interesses da organização e 

divulgação do evento são fatores críticos de sucesso. 

Ação 2 – Definição de Processos 

Após obter apoio formal, o próximo passo é o desenvolvimento de processos 

voltados à gestão do conhecimento. Estes processos podem ser gerais, ou seja, não 

integrados à gestão de projetos, ou específicos, integrados à gestão de projetos. Em 

alguns casos, é provável que processos informais já existam, contudo, estes devem 

sair da informalidade para a formalidade. Para tal, sugere-se a revisão dos 

processos existentes e o uso de linguagens próprias para a modelagem de 

processos. Linguagens para tal fim, passíveis de serem utilizadas, são: UML, SPEM 

e BPMN 

A Linguagem de Modelagem Unificada (do inglês Unified Modeling Language 

UML) proporciona uma forma padrão para a preparação de planos de projetos de 

sistemas, incluindo aspectos conceituais tais como Processos de Negócios (OMG-

UML, 2007). 

O SPEM, acrônimo de Software Process Engineering Metamode, é o 

metamodelo proposto pela OMG para a descrição de um processo concreto de 

desenvolvimento de software ou uma família relacionada de processos de 

desenvolvimento de software. Alguns famosos modelos de desenvolvimento foram 

desenhados usando SPEM, entre eles o RUP (Rational Unified Process) (OMG-

SPEM, 2007). 
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Business Process Modeling, ou modelagem de processos de negócio, é o 

conjunto de conceitos e técnicas que visam a criação de um modelo com os 

processos de negócio existentes em uma organização. Esta "modelagem" é utilizada 

no contexto da gestão de processos de negócio (OMG-BPMN, 2007). 

Para a revisão e definição dos processos de gestão de projetos, para inclusão 

de características da gesta do conhecimento, é sugerido o uso das linguagens de 

modelagem já citadas e que a avaliação dos processos de cada área do 

conhecimento do PMBOK seja feita conforme a lista priorizada apresentada abaixo: 

1. Gerenciamento de Escopo  

2. Gerenciamento de Aquisições 

3. Gerenciamento de Integração 

4. Gerenciamento de Tempo   

5. Gerenciamento de Recursos Humanos 

6. Gerenciamento de Custo  

7. Gerenciamento de Risco   

8. Gerenciamento Comunicações  

9. Gerenciamento da Qualidade   

Para o desenvolvimento das ações deste tem sugere-se ainda que um grupo 

de trabalho seja formado, proporcionando a discussão das decisões, aumentando 

sobremaneira a qualidade do resultado final. 

Ação 3 – Plano de Treinamento 

O propósito desta ação é criar um plano de treinamento em gestão do 

conhecimento, como meio de capacitar os profissionais da Firma no uso efetivo de 

técnicas, ferramentas e metodologias. Este plano não deve focar um apenas alguns 

poucos cursos, mas em uma linha de aprendizado contínuo, objetivando também a 

excelência a longo prazo. 
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6.5.3 Nível 3 – Ações de Melhoria 

Após avaliar os resultados obtidos com a avaliação do Nível 3, algumas melhorias 

foram identificadas como necessárias, sendo: 

1. Integração dos Processos: o objetivo desta iniciativa é desenvolver uma 

metodologia única de gestão do conhecimento, e no escopo da gestão de 

projetos, integrar os processos de gestão do conhecimento na 

metodologia de gestão de projetos. 

2. Capacidades Específicas: tem por objetivo trabalhas aspectos 

específicos para a melhoria da gestão do conhecimento. 

Ação 1 – Integração de Processos 

A Ação 2 do Nível 2 foi responsável pelo desenvolvimento dos processos de gestão 

do conhecimento, na Firma. Contudo, no Nível 2 não é exigido uma avaliação formal 

para integração destes processos e desenvolvimento de uma metodologia. No 

contexto da avaliação do uso da gestão do conhecimento na gestão de projetos, os 

novos processos devem ser incorporados à metodologia única de gestão de 

projetos, evitando assim que retrabalho na execução de atividades, definição de 

processos duplicados, e outras perdas ocorram. Como uma metodologia única, é 

importante que esta tenha sido desenvolvida baseada nas linguagens de 

modelagem de processos já citadas e que seja amplamente divulgada, aceita e 

utilizada pela Firma. Para tanto, sugere-se que a metodologia seja disponibilizada 

em um portal online, para a fácil consulta por partes dos colaboradores da Firma. 

Ação 2 – Capacidades Específicas 

Algumas limitações foram encontradas em relação às Capacidades do Nível 3. 

Como forma de superar tais limitações propõe-se as seguintes ações: 

Lições Aprendidas 

1. Criar padrões para documentação e atualização de lições aprendidas 

2. Reforçar a necessidade de usar lições aprendidas 



CAPÍTULO 6: ESTUDO DE CASO 

 

146 

3. Definir/Revisar a forma de classificação (taxonomia) e armazenamento dos 

documentos de lições aprendidas 

4. Considerar a melhoria/aquisição de sistemas para armazenamento e 

recuperação de documentos. 

Dados 

1. Conscientizar os colaborados que as decisões tomadas devem estar muito 

bem embasadas, e que uma forma de trazer segurança a tais decisões e 

evitar insucessos é a tomada de decisão baseada em dados/informação. 

2. Analisar quais os dados que são importantes e não estão sendo 

armazenados 

3. Verificar a consistência dos dados armazenados 

4. Elaborar um plano de melhoria para a usabilidade das ferramentas de auxílio 

à tomada de decisão 

Expertise 

1. Planejar e implementar um repositório de competências. É importante que 

este repositório contenha informações detalhadas, facilitando assim a busca 

correta de profissionais na solução de problemas. 

2. Desenvolver um plano para aculturamento no uso constante do repositório de 

competências 

3. Estabelecer uma classificação (taxonomia) bem estruturada e de fácil 

entendimento para o armazenamento das competências 

4. Prover meios eficazes de recuperação da informação necessária. Uma das 

possibilidades é a busca por múltiplos critérios. 
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Documentos de Conhecimento 

1. Desenvolvimento e divulgação de um processo formal, de fácil entendimento 

e utilização, para a categorização de documentos quando estes forem 

armazenados.  

2. Garantir que os documentos armazenados foram formalmente categorizados 

utilizando o processo estabelecido. 

3. Aprimorar a ferramenta de captura para proporcionar maior efetividade nas 

pesquisas. 

6.6 Considerações do Capítulo  

Este capítulo foi iniciado com uma apresentação da Firma, organização em que o 

estudo de caso foi realizado e a apresentação dos participantes do processo de 

avaliação da maturidade em gestão do conhecimento, que no contexto desejado 

foram os gerentes de projetos e analistas.  

Após esta introdução, foi definido o período do processo de avaliação e a 

forma de consolidação dos dados. Neste momento, foi definido um peso 

diferenciado para os gerentes de projetos em relação aos analistas, quando 

avaliados os conceitos básicos de gestão de projetos. Esta definição se mostrou 

factível, uma vez que a vivência diária em gestão de projetos por parte dos gerentes 

de projetos é significativamente maior que a dos analistas. 

Após as definições iniciais, deu-se início o processo de avaliação, que foi 

realizado paralelamente à consolidação e análise dos resultados. Esta abordagem 

proporcionou maior rapidez na conclusão do estudo de caso. Durante o processo e 

avaliação alguns comentários foram recebidos, e ao analisar as características 

obtidas com as respostas dos questionários, verificou-se uma grande proximidade 

com os comentários informados.  

De posso dos resultados consolidados e analisados, deu-se início ao 

desenvolvimento do plano de melhoria, instrumento norteador para capacitação das 

limitações identificadas. Para o plano de melhorias, foram definidas oito ações, 
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sendo três para o primeiro nível, três para o segundo e outras duas ações para 

suprir as limitações do terceiro nível. 

Com o trabalho realizado, a Firma passou a ter um caminho bem definido a 

seguir como forma de melhorar sua maturidade em gestão do conhecimento, e 

conseqüentemente em gestão de projetos. 
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Capítulo 

7 
7.1 Concl
usões Conclusões 

O sétimo capítulo conclui este trabalho delineando os principais assuntos 

abordados, apresentando ainda, dentre outras coisas, as contribuições 

desenvolvidas e as oportunidades em aberto. Este capítulo está estruturado 

conforme as seguintes seções: 

1. Contribuições: esta seção apresenta as principais contribuições alcançadas 

com o desenvolvimento deste trabalho. 

2. Trabalhos Relacionados e Comparações Finais: esta seção apresenta um 

comparativo entre o OpenK3M e os quatro modelos de maturidade em gestão 

do conhecimento abordados em maior profundidade neste trabalho. 

3. Hipóteses, Situação e Considerações: esta seção relembra as hipóteses 

apresentadas no Capítulo 1, e apresenta sua situação, se corroborada ou 

refutada e sucintas considerações.  

4. Dificuldades e Limitações Encontradas: esta seção aborda dificuldades e 

limitação observadas tanto no processo de desenvolvimento deste trabalho, 

quanto no trabalho em si. 
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5. Trabalhos Futuros: esta seção lista um conjunto de oportunidades de 

pesquisa em aberto que podem ser desenvolvidas tento este trabalho como 

base.  

7.1 Contribuições 

A elaboração deste trabalho é apresentada como resposta a um tema de pesquisa 

inicial, sendo: o desenvolvimento de um modelo de maturidade de gestão do 

conhecimento aberto e modular que proporcione a busca pela excelência em gestão 

do conhecimento na prática de gerenciamento de projetos. No intuito de direcionar 

as ações que propiciassem o desenvolvimento desta dissertação, foi desenvolvida 

uma metodologia de pesquisa para direcionamento dos esforços, que inicialmente 

resultou na identificação de dois problemas de pesquisa, que foram transformados 

em subproblemas específicos, e a partir destes criaram-se hipóteses, posteriormente 

submetidas a teste com o objetivo de refutá-las ou corroborá-las. Assim, com a 

resolução dos subproblemas, tanto o objetivo geral, quanto os específicos seriam 

alcançados. 

 A fim de prover um embasamento satisfatório, ao longo dos três primeiros 

capítulos foi discorrido de forma progressiva sobre os principais conceitos inerentes 

a este trabalho, sempre permeando a gestão do conhecimento, o gerenciamento de 

projetos e os modelos de maturidade das respectivas áreas. Assim, após o Capítulo 

1 prover os aspectos introdutórios, o Capítulo 2 apresentou os conceitos básicos 

sobre gerenciamento de projetos e uma breve descrição do Project Management 

Book of Knowledge (PMBOK), enquanto o Capítulo 3 abordou a evolução dos 

modelos de gestão, os fundamentos da gestão do conhecimento e sua aplicação na 

gestão de projetos. O estado da arte foi concluído no Capítulo 4, no qual se abordou 

os principais modelos de maturidade em gestão do conhecimento e os de 

gerenciamento de projetos, provendo para cada modelo a descrição de seu 

funcionamento e para cada grupo, ou seja, gestão do conhecimento e 

gerenciamento de projetos, uma análise comparativa permeando as principais 

semelhanças, pontos fortes e oportunidades de melhoria. 

 Uma vez entendidos os fundamentos necessários para o desenvolvimento de 

um modelo de maturidade de gestão do conhecimento e estruturado a forma de 
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desenvolvê-lo, foi elaborado o Capítulo 5, responsável por abordar as características 

gerais do OpenK3M, bem como o Módulo Base e o Módulo de Gestão de Projetos. 

Como citado, primeiramente foi introduzido as características gerais como a filosofia 

aberta do modelo, através das licenças GNU FDL e GNU GPL, as áreas-chave de 

atuação, as forma de pontuação, dentre outros. Em seguida foi abordado o módulo 

base e o módulo de gestão de projetos, em que se contextualizou cada nível de 

maturidade. Foi ainda apresentado dois processos de avaliação, passives de serem 

adotados por qualquer organização que deseje fazer uso do OpenK3M como modelo 

de avaliação da maturidade em gestão do conhecimento. Como forma de auxiliar o 

sucesso do processo de avaliação, também foram apresentadas sugestões de 

extrema importância que devem ser consideradas durante o planejamento e 

execução de uma avaliação da maturidade. 

 Subseqüentemente, o módulo base e o módulo de gestão de projetos foram 

testados de forma interada através da realização de um estudo de caso, que teve 

como objetivo a execução de um processo de avaliação da maturidade em gestão 

do conhecimento, com base nos três primeiros níveis de ambos os módulos. Para 

tal, na fase de planejamento foi entendido o funcionamento da organização, 

intitulada de Firma no estudo de caso, tendo sido selecionados os participantes que 

integrariam o processo de avaliação e argumentado o motivo pelo qual foram 

escolhidos, além de ter sido feita a definição dos critérios de consolidação dos 

resultados. Na fase de execução, que durou 26 dias corridos, foi realizado a entrega 

dos questionários via e-mail, a consolidação, elaboração de gráficos e a análise dos 

resultados. Baseado na análise realizada, além da identificação do nível de 

maturidade em gestão do conhecimento existente a Firma, um plano de melhorias 

pertinente foi desenvolvido. Este plano, resultado final do estudo de caso, é o 

instrumento norteador para a implementação de melhorias, facilitador da obtenção 

de uma maior maturidade em gestão do conhecimento e conseqüente meio de 

obtenção de uma maior vantagem competitiva por parte da Firma, frente a seus 

concorrentes. 

 Assim, diante do exposto, e como forma de sumarizar as contribuições 

inicialmente definidas e alcançadas neste trabalho, lista-se: 
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1. Uma detalhada análise comparativa considerando os modelos de maturidade 

de gestão de projetos e gestão do conhecimento abordado neste trabalho; 

2. Uma descrição detalhada do processo de desenvolvimento do módulo base e 

do módulo de gestão de projetos; 

3. O modelo em si, ou seja, a conceituação dos níveis e ferramentas de 

avaliação, tanto para o módulo base quanto para o módulo de gestão de 

projetos. 

4.  Um processo válido para a aplicação do modelo em uma organização; 

5.  Um exemplo de plano de melhoria desenvolvido a partir da consolidação e 

análise dos resultados obtidos com a avaliação em uma organização real; 

6. Recomendações sobre como proceder na execução de uma avaliação de 

maturidade utilizando o modelo proposto. 

Assim, todas as contribuições estão aderentes aos objetivos específicos, 

tendo estes também sido alcançados satisfatoriamente. 

7.2 Trabalhos Relacionados 

Diante das características do OpenK3M, de suas contribuições tanto para o meio 

acadêmico quanto para as organizações, esta seção apresentará uma análise 

comparativa entre o modelo proposto neste trabalho e os modelos de maturidade de 

gestão do conhecimento que foram abordados em maior profundidade ao longo 

desta pesquisa, sendo: Knowledge Management Capability Assessment (KMCA) 

(KULKARNI, LOUIS, 2003; KULKARNI, FREEZE, 2004), Infosys Knowledge 

Management Maturity Model (Infosys KMMM) (KOCHIKAR, 2000), Siemens 

Knowledge Management Maturity Model (Siemens KMMM) (EHMS, LANGEN, 2002) 

e Knowledge Process Quality Model (KPQM) (PAULZEN, PERC, 2002). 

A comparação apresentada na Quadro 7.1 está baseada nas características 

gerais, já apresentadas na Seção 4.2, definidas pela literatura como pertinentes e 

importante de serem abordadas por um modelo de maturidade de gestão do 
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conhecimento, bem como características definidas como importantes pelo autor a 

partir do estudo desenvolvido. 

Quadro 7.1: Comparação de Características Gerais. 

Características Gerais KMCA Infosys 
KMMM 

Siemens 
KMMM 

KPQM OpenK3
M 

Um processo baseado 

em entidades 

simplificadas, 

representada 

geralmente através de 

níveis (comumente de 

um a seis níveis); 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Os níveis são 

caracterizados por 

requisitos que devem 

ser alcançados para 

que a organização 

complete o nível; 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Os níveis são 

ordenados 

seqüencialmente, do 

menor nível para o nível 

mais alto, sendo o nível 

mais alto a excelência; 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Durante o 

desenvolvimento da 

maturidade na 

organização, esta 

progride um nível por 

vez e nenhum nível 

pode ser saltado. 

Não 

Informado 

Não 

Informado 

Não 

Informado 
Sim 

Baseado 

em Risco 

Abordagem Modular Não Não Não Não Sim 

Modelo Aberto 
Não 

Informado 
Não Não Não Sim 

 

Ao analisar a Quadro 7.1, é possível obter algumas conclusões. Todos os 

modelos fazem uso de entidades simplificadas, e estão dentro dos limites de 

quantidade de níveis definidos pela literatura como viável. Observa-se ainda que 

todos os modelos definem requisitos específicos para cada nível e que a 

organização deve completar todos os requisitos do nível para completá-lo. Outra 

constatação é a progressão de amadurecimento ao caminhar pelos níveis, em que 
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para todos os modelos, o primeiro nível é o mais imaturo e o último nível a 

excelência. Para estas três características iniciais, todos os modelos possuem 

semelhanças significativas em sua estrutura, diferenciando apenas o conteúdo 

abordado internamente. Contudo, para as próximas três características, algumas 

disparidades na semelhança podem ser percebidas.  

O KMCA, o Infosys KMMM e o Siemens KMMM não apresentam qualquer 

informação sobre a sobreposição de níveis, enquanto o KPQM e o OpenK3M 

permitem sobreposição. Contudo, o KPQM não demonstra os riscos de se realizar 

tal sobreposição, enquanto o OpenK3M sim.  

Como já citado, os modelos estudados trabalham na generalidade, 

procurando resolver problemas de gestão do conhecimento independente da área 

de negócio. Já o OpenK3M adotou uma abordagem modular, em que os módulos 

desenvolvidos a parte procuram avaliar com maior objetividade a maturidade em 

gestão do conhecimento em áreas específicas. Desta forma, frente aos demais 

modelos, o OpenK3M é o único a possuir uma abordagem modular.  

Tal singularidade também é percebida quando avaliado o aspecto de 

disponibilização de conteúdo. Neste caso, o Infosys KMMM, o Siemens KMMM e o 

KPQM se apresentam como modelos fechados, sendo seu detalhamento 

confidencial, não apresentando também os questionários de avaliação. Já o KMCA, 

apesar de não dar indícios de ser um modelo fechado, e apresentar o questionário 

de avaliação completo, não demonstra de forma clara como consolidá-los e não 

disponibiliza grande quantidade de conteúdo para estudo. Assim, para este modelo, 

não foi possível identificar se é um modelo fechado ou aberto. Com filosofia diferente 

dos modelos estudados, o OpenK3M foi concebido com base em duas licenças 

abertas, tanto para documentação quanto para software, sendo a GNU FDL e GNU 

GPL, respectivamente. Assim, todo o conteúdo do OpenK3M está disponível para 

consulta, bem como os resultados de uma avaliação real realizada em uma 

organização e o plano de melhoria desenvolvido. Tal abordagem visa beneficiar 

tanto empresas quanto pessoas, sendo que para as empresas, estas terão todas as 

ferramentas necessárias para a realização de uma avaliação da maturidade, 

enquanto estudantes, pesquisadores e profissionais terão uma gama de conteúdo 

para análise e estudo. 
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Dando continuidade ao processo de comparação do OpenK3M com os 

demais modelos, a Quadro 7.2 apresenta um conjunto de outras características que 

serão analisadas. 

Quadro 7.2: Comparação de Outras Características. 

Outras Características KMCA 
Infosys 
KMMM 

Siemens 
KMMM KPQM 

OpenK3
M 

Descrição do Processo 

de Desenvolvimento? 
Sim Não 

Superficia

l 
Sim Sim 

Definição de um 

processo de avaliação? 
Parcial Sim Sim Parcial Sim 

Recomendações sobre 

como proceder durante 

o processo de 

avaliação 

Não Não Não Não Sim 

Validado através de 

estudo de caso? 
Sim 

Não 

Informado 

Não 

Informado 

Não 

Informado 
Sim 

Apresentação das 

fórmulas de cálculo da 

pontuação? 

Parcial Não Não Não Sim 

Apresentação de um 

plano de melhoria com 

base no estudo de 

caso? 

Não Não Não Não Sim 

Instrumentos de 

avaliação disponível? 
Parcial Não Não Não Sim 

 

Com relação à descrição do processo de desenvolvimento, o Infosys KMMM 

não aborda este item, o Siemens KMMM aborda superficialmente, dando um vago 

entendimento das decisões tomadas em seu desenvolvimento, enquanto o KMCA, o 

KPQM e o OpenK3M abordam esta característica. Contudo, nem o KMCA nem o 

KPQM abordam esta característica com o detalhamento abordado pelo OpenK3M. 

Já sobre a definição de um processo de avaliação, o KMCA apresenta 

algumas informações que são abordadas no estudo de caso. O Infosys KMMM e o 

Siemens KMMM não apresentam detalhes, mas alegam ter um processo estruturado 

para tal propósito. Já o KPQM apresenta algumas informações, consideradas 

superficiais. Em contrapartida, o OpenK3M oferece dois processos de avaliação, o 

Estagiado e o Continuado, ambos modelados com uso do BPMN, além da descrição 
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sobre o significado de cada fase do processo. Desta forma, neste quesito, o 

OpenK3M se apresenta como o mais completo quando comparado aos demais 

modelos. 

Em outro quesito, relacionado à provisão de recomendações sobre como 

proceder no planejamento e execução de um processo de avaliação real, apenas o 

OpenK3M apresenta detalhes, auxiliando assim para o sucesso do processo de 

avaliação. 

Sobre informações a respeito da aplicação do modelo em organizações reais, 

estas são relatadas apenas no KMCA e no OpenK3M. Infere-se que tanto o Infosys 

KMMM, o Siemens KMMM, quanto o KPQM já foram aplicados em organizações 

reais, uma vez que pertencem a grandes empresas de consultoria, entretanto, não 

foram encontrados relatos sobre tal aplicação. O diferencial do OpenK3M neste 

ponto está no detalhamento das formulas e passos de consolidação utilizados 

durante o processo de avaliação.  

Como resultado de um processo de avaliação da maturidade, espera-se não 

somente a identificação do nível de maturidade, mas também o desenvolvimento de 

um plano de melhoria que possibilite o alcance de níveis maiores de maturidade. 

Neste sentido, o OpenK3M é o único que disponibiliza, de forma detalhada o plano 

de melhoria desenvolvido a partir do processo de avaliação. 

Por fim, nem o Infosys KMMM, o Siemens KMMM e o KPQM apresentam seu 

instrumento de avaliação. Já o KMCA apresenta todo seu questionário, porém deixa 

dúbio o entendimento das possíveis respostas. A fim de prover completo suporte ao 

processo de avaliação, o OpenK3M também disponibiliza, todo seu instrumento de 

avaliação formatado, já formatado e pronto para aplicação. 

Assim, diante do exposto, observa-se grande valor na proposta deste 

trabalho, ou seja, no desenvolvimento do módulo base do OpenK3M e no Módulo de 

Gestão de projetos. 

7.3 Hipóteses, Situação e Considerações 

Para este trabalho foram formuladas duas hipóteses, com o intuito de corroborá-las 

ou refutá-las. Nesta seção são apresentadas as hipóteses, a correlação para fácil 
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identificação a qual problema está relacionado, a situação final da hipótese, ou seja, 

se corroborada ou refutada, e sucintas considerações. As hipóteses são: 

• Hipótese 1: é possível categorizar os modelos existentes a partir de um 

conjunto de variáveis predefinidas cuja escala de valores capture o 

funcionamento, as similaridades, pontos fortes e limitações. 

a) Correlação: esta hipótese está relacionada com o subproblema 1 do 

problema de pesquisa 1. 

b) Situação: corroborada. 

c) Considerações: este trabalho apresenta no Capítulo 4 um conjunto de 

aspectos dos modelos de gestão do conhecimento e gerenciamento de 

projetos estudados. Estes aspectos identificam dentre outras coisas, seu 

funcionamento, pontos fortes e oportunidades de melhoria. A partir da 

identificação de tais propriedades foi ainda possível realizar uma análise 

sugerindo o melhor contexto para aplicação. 

• Hipótese 2: é possível, a partir de modelos de maturidade de gestão do 

conhecimento e gestão de projetos existentes, elaborar um modelo de 

maturidade aberto e modular de gestão do conhecimento e um módulo de 

gestão de projetos e valida-lo através de um estudo de caso em uma 

organização real. 

a) Correlação: esta hipótese está relacionada com os subproblemas 2, 3 e 4 

do problema de pesquisa 1 e subproblemas 1 e 2 do problema de 

pesquisa 2. 

b) Situação: corroborada. 

c) Considerações: foram encontradas limitações na obtenção de material 

específico sobre o processo de desenvolvimento de um modelo de 

maturidade de gestão do conhecimento, contudo, ao avaliar os modelos 

de outras áreas e desenvolver o método de pesquisa, o desenvolvimento 

deste trabalho tornou-se possível. A partir da aplicação do modelo em uma 

organização real, foi possível validá-lo, identificando pontos fortes e 
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oportunidades de melhoria. Foi possível também, como resultado do 

estudo de caso, desenvolver um plano de melhoria consistente e 

estruturado para auxílio à organização no desenvolvimento da sua 

maturidade em gestão do conhecimento.   

Diante de exposto, considera-se que o objetivo principal deste trabalho foi 

alcançado, uma vez que todas as contribuições esperadas foram desenvolvidas e as 

hipóteses elaboradas foram corroboradas. 

7.4 Dificuldades e Limitações Encontradas 

Apesar dos bons resultados alcançados com este trabalho, acredita-se que de 

alguma forma, tais resultados poderiam ter sido melhores ou terem ocorrido de 

forma mais tranqüila sem a existência das seguintes dificuldades e limitações: 

1. Maior disponibilidade e conteúdo referente ao processo de desenvolvimento 

de um modelo de maturidade de gestão do conhecimento. 

2. A existência de mais trabalhos relacionando a gestão do conhecimento com a 

gestão de projetos. 

3. A existência de trabalhos abordando como desenvolver documentos com foco 

em modularidade. 

4. Ter realizado o estudo de caso com uma população mais abrangente de UN 

de Software da Firma. 

5. Ter realizado um estudo de caso com uma população composta pelas 

diversas UNs da Firma. 

7.5 Trabalhos Futuros 

Embora os objetivos e contribuições esperados tenham sido tenham sido 

alcançados, ainda existem lacunas em aberto que podem ser preenchidas por 

pesquisas posteriores, aderentes a este trabalho, tais como:  

1. Realizar uma avaliação da maturidade com uma população maior da Firma. 

2. Realizar uma avaliação da maturidade abrangendo as diversas UNs da Firma. 
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3. Realizar uma avaliação da maturidade em outra organização, porém ainda no 

contexto de desenvolvimento de software. 

4. Realizar uma avaliação da maturidade em uma organização com o nicho de 

mercado diferente do apresentado neste trabalho. 

5. Verificar a existência de ambiguidades nos questionários. 

6. Avaliar e desenvolver um meio de aplicar a Regra de Guttman nos 

questionários, diminuindo assim o esforço e tempo de resposta. 

7. Desenvolver fórmulas estatísticas mais apuradas para a consolidação dos 

resultados. 

8. Desenvolver uma ferramenta online para avaliação da maturidade. 

9. Realizar uma análise comparativa entre o OpenK3M e outros modelos de 

maturidade de gestão do conhecimento existentes. 
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Apêndice 

A 
8.1 Apênd

ice A: 

Perguntas e 

Práticas dos 

Modelos de 

GP 

Aderentes à 

GC 

Perguntas e Práticas 

dos Modelos de GP 

Aderentes à GC 

O Apêndice A apresenta a lista de melhores práticas e questões, pertencentes aos 

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos que são aderentes à gestão 

do conhecimento, como apresentado na Seção 4.5.6 do Capítulo 4. Este apêndice 

está estruturado conforme as seguintes seções: 

1. Perguntas Identificadas no MMGP: lista de perguntas identificadas no guia de 

referência do modelo. 

2. Perguntas Identificadas no KPMMM: lista de perguntas identificadas no guia 

de referência do modelo. 

3. Melhores práticas identificas no P3M3: lista das melhores práticas 

identificadas no guia de referência do modelo. 

4. Melhores práticas identificas no OPM3: lista das melhores práticas 

identificadas no guia de referência do modelo. 
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Perguntas Identificadas no MMGP 

Nível 3 >> Pergunta 1 

Nível 3 >> Pergunta 3 

Nível 3 >> Pergunta 6 

Nível 3 >> Pergunta 7 

Nível 3 >> Pergunta 8 

Nível 4 >> Pergunta 1 

Nível 4 >> Pergunta 2 

Nível 5 >> Pergunta 1 

Nível 5 >> Pergunta 2 

Perguntas Identificadas no KPMMM 

Nível 2 >> Pergunta 11 

Nível 3 >> Pergunta 13 

Nível 3 >> Pergunta 33 

Nível 4 >> Pergunta 22 

Nível 4 >> Pergunta 23 

Nível 4 >> Pergunta 24 

Nível 5 >> Pergunta 12 

Nível 5 >> Pergunta 12 

Melhores práticas identificas no P3M3 

Nível 1 >> Programme management awareness >> Functional achievement / 

Process goals >> Item 1 
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Nível 2 >> Project planning, monitoring and control >> Approach >> Item 2 

Nível 2 >> Configuration management >> Approach >> Item 4 

Nível 2 >> Configuration management >> Approach >> Item 5 

Nível 2 >> Configuration management >> Deployment >> Item 5 

Nível 2 >> Programme organization >> Deployment >> Item 7 

 

Nível 3 >> Benefits management >> Approach >> Item 7 

Nível 3 >> Organisational focus >> Deployment >> Item 6 

Nível 3 >> Process definition >> Deployment >> Item 11 

Nível 3 >> Process definition >> Deployment >> Item 13 

Nível 3 >> Integrated management and reporting >> Aprroach >> Item 5 

Nível 3 >> Integrated management and reporting >> Deployment >> Item 10 

Nível 3 >> Integrated management and reporting >> Deployment >> Item 11 

Nível 3 >> Information management >> Review >> Item 1 

Nível 3 >> Centre of Excellence (COE) role deployment >> Functional achievement / 

Process goals >> Item 4 

Nível 3 >> Centre of Excellence (COE) role deployment >> Deployment >> Item 9 

Nível 3 >> Process definition >> Aprroach >> Item 4 

Nível 3 >> Integrated Management and reporting >> Deployment >> Item 6 

 

Nível 4 >> Organisational cultural growth >> Deployment >> Item 1 

Nível 4 >> Management metrics >> Deployment >> Item 7 
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Nível 4 >> Capacity management >> Deployment >> Item 4 

Nível 4 >> Capacity management >> Deployment >> Item 5 

Nível 4 >> Capacity management >> Performance measures >> Item 3 

Nível 4 >> Organisational cultural growth >> Deployment >> Item 17 

Melhores práticas identificas no OPM3 

Nível 1 >> Project >> 1500 - Manage Using Project Processes 

Nível 2 >> Project >> 2090 - Adhere to Project Management Methodology 

Nível 2 >> Project >> 2100 - Provide Course Correction 

Nível 2 >> Project >> 2120 - Use Formal Performance System 

Nível 4 >> Project >> 3020 - Quantify Lessons Learned 

Nível 4 >> Project >> 3030 - Capture and Share Lessons Learned 

Nível 4 >> Project >> 3040 - Apply Lessons Learned 

 

Nível 1 >> Portfolio >> 5210 - Provide Continuous Training 

Nível 1 >> Portfolio >> 5270 - Integrate Project Management Methodology with 

Organizational Processes 

Nível 1 >> Portfolio >> 5370 - Use Knowledge Management and Learning 

Nível 1 >> Portfolio >> 5430 - Open Communication 

Nível 1 >> Portfolio >> 5450 - Communicate Strategy 

Nível 1 >> Portfolio >> 5680 - Support Organizational Communication 
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Nível 2 >> Portfolio >> 6100 - Provide Real-Time Project Performance Reports 

Nível 2 >> Portfolio >> 6110 - Establish Project Management Information System 

Nível 2 >> Portfolio >> 6140 - Provide Central Metrics Repository 
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Apêndice 

B 
9.1 Apêndice B: 

Características X 

Duplicidade X 

Conflitos dos 

Modelos de Gestão 

de Projetos 

   Características X Duplicidade X Conflitos 

dos Modelos de Gestão de Projetos 

O Apêndice B apresenta a lista das características de cada modelo de gestão de projetos agrupadas por propriedades não 

repetidas, por duplicidade e por conflito (Quadro 9.1). 
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Quadro 9.1: Características X Duplicidade X Conflitos dos Modelos de Gestão de Projetos. 

Legenda: [1] OPM3; [2] PMMM; [3] KPMMM; [4] MMGP; [5] P3M3. 

Nível Tabela de Consolidação 

1 

Agrupamento Duplicidade 

[3] - Inexistência de suporte executivo. 

[3] - Pequenas “ilhas de interesse”. 

[3] - Interesse pessoal acima do 

organizacional. 

[3] - Falta de investimento em 

treinamentos de gestão de projetos. 

[3] - Suporte informal ao gerenciamento de 

projetos. 

[1] - Gerenciamento ad-hoc. 

[2] - Gerenciamento ad-hoc. 

-- 

[3] - Não reconhecimento dos benefícios 

da gestão de projetos. 

[2] - Falta de consciência da necessidade 

de gestão de projetos eficiente. 

-- 

[1] - Inexistência de processos. 

[2] - Inexistência de processos. 

[4] - Baixo conhecimento em gestão de 

projetos. 

[5] - Vocabulário básico, porém 

inconsistente. 

-- 

[4] - Inexistência de metodologia e/ou 

modelos de gerenciamento. 

[4] - Uso da intuição no gerenciamento de 

projetos. 

[5] - Falta de documentação. 

[5] - Inexistência de padrões. 

2 

Agrupamento Duplicidade Conflitos 

[5] - Evidência mínima de melhoria 

contínua. 

[5] - Iniciativas apenas para projetos 

novos. 

[5] - Existência de “heróis”. 

[3] - Definição de um programa de 

treinamento em gestão de projetos. 

 [2] - Processos básicos. 

 [4] - Início da criação de uma nova cultura 

para criar competências. 

[2] - Pouca informação para tomada de 

decisão. 

[5] - Planejamento básico. 

[2] - Processos não padronizados para 

todos os projetos. 

[1] - Documentação sem padronização dos 

processos de gestão de projetos. 
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Legenda: [1] OPM3; [2] PMMM; [3] KPMMM; [4] MMGP; [5] P3M3. 

Nível Tabela de Consolidação 

3 

Agrupamento Duplicidade 

[1] - Processos básicos (automatizados) e 

documentação mínima formalizada.  

[2] - Análise informal de performance. 

[2] - Informação detalhada pra tomada de 

decisão. 

[1] - Cada projeto tem os demais como 

referência.  

[2] - Custo e cronograma baseados em 

padrões da indústria e histórico. 

[3] - Processos integrados. 

[3] - Gerenciamento de projetos “informal”. 

[3] - Cálculo de ROI para os investimentos 

direcionados a treinamentos de gestão de 

projetos. 

[4] - Implementação de uma plataforma 

para gerenciamento de projetos (estrutura 

organizacional, metodologia e 

informatização) 

[4] - Utilização de padrões. 

[5] - Conhecimento consistente e 

organizacional. 

[5] - Existência de “donos de processos” 

definindo papéis, responsabilidades, 

entradas e saídas. 

[5] - Governança definida claramente. 

[5] - Existência de boa colaboração e 

comunicação. 

[5] - Flexibilidade. 

[2] - Processos definidos e padronizados 

para todos os projetos. 

[1] - Praticamente todos os projetos 

compartilham os mesmos processos 

básicos. 

[2] - Gestão institucionalizada. 

-- 

[3] - Suporte ao gerenciamento de projetos 

em todos os níveis. 

[3] - Excelência em comportamento 

direcionado à gestão de projetos. 

[3] - Suporte da própria cultura 

organizacional. 

[1] - Envolvimento sênior na definição e 

aprovação de questões-chave. 

4 

Agrupamento Duplicidade 

[3] - Estabelecimento de Escritório de Projeto (PO) 

ou Centro de Excelência (COE). 

[3] - Dedicação ao benchmarking. 

[3] - Análise de benchmark em indústrias similares 

e não similares. 

[1] - Integração das informações de projeto com sistemas corporativos.  

[2] - Processos de gestão de projetos integrados aos processos coorporativos. 

-- 

[4] - Alinhamento com negócio da organização. 
[5] - Integração com governança corporativa. 

[2] - Alinhamento com a estratégia da organização. 

-- 
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Legenda: [1] OPM3; [2] PMMM; [3] KPMMM; [4] MMGP; [5] P3M3. 

Nível Tabela de Consolidação 

4 

Agrupamento Duplicidade 

[3] - Benchmark quantitativo (processos e 

metodologias). 

[3] - Benchmark qualitativo (cultura). 

[5] - Profissional competente e qualificado. 

[5] - Abordagens realinhadas regularmente. 

[4] - Aperfeiçoamento da plataforma (os padrões 

funcionam) 

[4] - Anomalias identificadas e eliminadas. 

[5] - Informações acuradas. 

[2] - Gestores usam informação 

detalhada para tomada de decisão. 

[1] - Métricas (baseline, earned value) 

sustentam a avaliação do impacto de 

mudanças e a tomada de decisão.  

-- 

[4] - Relacionamentos humanos 

eficientes 

[5] - Colaboração eficiente. 

[2] - Estimativa de custo e cronograma 

baseados em dados históricos da 

organização. 

[1] - Uso de dados históricos. 

-- 

[5] - Análises estatísticas. 

[5] - Estatística quantitativa e 

qualitativa. 

[2] - Análise sólida de performance. 

5 

Agrupamento Duplicidade 

 [1] - Métricas servem para avaliar performance não 

só dos projetos individualmente, mas também para 

tomada de decisões estratégicas. 

[2] - Existência de processos para medir efetividade 

e eficiência do projeto. 

[3] - Programa de orientação do COE/PO. 

[5] - Interesse da organização acima do interesse 

pessoal. 

[5] - Gerenciamento baseado em evidência. 

[5] - Automatização. 

[5] - Inovação. 

[4] - Alta eficiência e sabedoria. 

[4] - Baixo stress e baixo ruído. 

[5] - Existência de donos do processo de negócio. 

[5] - Integração com a estratégia da organização. 

[1] - Processos alinhados com a estratégia da organização. 

[3] - Planejamento estratégico para a gestão de projetos. 

-- 

[5] - Melhoria contínua. 

[1] - Melhoria dos processos periódica. 

[2] - Processos para melhorar a performance do projeto. 

[5] - Otimização de processos. 

[2] - Gestão focada na melhoria contínua. 

-- 

[5] - Lições aprendidas sendo aplicadas. 

[3] - Diretórios de lições aprendidas. 

[3] - Transferência do conhecimento. 
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Apêndice 

C 
10.1 Apêndice C: 

Características X 

Duplicidade X 

Conflitos dos 

Modelos de Gestão 

do Conhecimento 

   Características X Duplicidade X Conflitos 

dos Modelos de Gestão do Conhecimento 

O Apêndice C apresenta a lista das características de cada modelo de gestão do conhecimento agrupadas por propriedades não 

repetidas, por duplicidade e por conflito (Quadro 10.1). 
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Quadro 10.1: Características X Duplicidade X Conflitos dos Modelos de Gestão do Conhecimento. 

Legenda: [1] Siemens KMMM; [2] Infosys KMMM; [3] KPQM; [4] KMCA. 

Nível Tabela de Consolidação 

0 

Agrupamento 

[4] - Falta de identificação de ativos de conhecimento. 

[4] - Compartilhamento do conhecimento desencorajado. 

[4] - Falta de comprometimento no compartilhamento de conhecimento. 

[4] - Não se enxerga valor no compartilhamento de conhecimento. 

1 

Agrupamento Duplicidade 

[4] - Compartilhamento do conhecimento não é 

desencorajado. 

[4] - Comprometimento usual no 

compartilhamento de conhecimento. 

[4] - As pessoas que compreendem o valor no 

compartilhamento de conhecimento o fazem. 

[4] - Ativos de conhecimento são reconhecidos / 

identificados. 

[1] - Falta de sensibilidade da necessidade de gerir o conhecimento. 

[2] - Falta de sensibilidade da necessidade de gerir o conhecimento. 

[3] - Falta de sensibilidade da necessidade de gerir o conhecimento. 

-- 

[1] - Controle de processos de conhecimento não conscientes. 

[2] - Controle de processos de conhecimento não conscientes. 

[3] - Controle de processos de conhecimento não conscientes. 

-- 

[1] - Gestão do conhecimento sem planejamento e randômico. 

[2] - Gestão do conhecimento sem planejamento e randômico. 

[3] - Gestão do conhecimento sem planejamento e randômico. 

2 

Agrupamento Duplicidade Conflitos 

[1] - Existência de projetos-piloto de gestão do 

conhecimento. 

[2] - Processos planejados e documentados. 

[2] - Suporte parcial de tecnologias à GC. 

[3] - Apenas conhecimento gerado em tempo de 

execução é transmitido. 

[4] - Conhecimento explícito é armazenado de 

alguma maneira. 

[4] - Conhecimento tácito é monitorado. 

 [3] - Existência de sistemas 

básicos de captura de 

conhecimento. 

[2] - Estruturas iniciais para gestão 

do conhecimento definidas. 

[2] - Existência de estruturas para 

sensibilização da GC. 

[3] - Compartilhamento do conhecimento é 

feito apenas quando necessário. 

[4] - Líderes e gerentes sênior dão suporte e 

valor ao compartilhamento do conhecimento. 

[4] - Cultura organizacional encoraja todas 

as atividades de compartilhamento do 

conhecimento. 
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Legenda: [1] Siemens KMMM; [2] Infosys KMMM; [3] KPQM; [4] KMCA. 

Nível Tabela de Consolidação 

3 

Agrupamento Duplicidade 

[1] - Atividades dão suporte à GC em departamentos isolados. 

[3] - Gerentes reconhecem seu papel e encorajam o compartilhamento de 

conhecimento ativamente. 

[1] - Papéis individuais de GC estão definidos. 

[2] - Estrutura sistemática e definição de processos de GC. 

[2] - Processos adaptados para suportar requisitos especiais. 

[2] - Sistema de incentivo definido. 

[3] - Conhecimento básico sobre métricas de GC. 

[3] - Atividades de GC direcionadas ao ganho de produtividade. 

[4] - Compartilhamento do conhecimento é praticado. 

[4] - Líderes e gerentes sênior definem objetivos sobre compartilhamento do 

conhecimento. 

[4] - GC é parte integrante do workflow. 

[4] - Existência de repositórios centralizados e taxonomias. 

[1] - Sistemas técnicos relevantes são 

mantidos. 

[2] - Suporte tecnológico sistemático. 

[4] - Sistemas e Ferramentas dão suporte ao 

compartilhamento de conhecimento. 

 

Conflitos 

[3] - Estrutura básica de GC, porém 

conhecimento ainda não integrado. 

[1] - Atividades de GC consolidadas 

integradas ao processo de trabalho. 

4 

Agrupamento Duplicidade 

[2] - Melhoria do processo de GC. 

[2] - Incentivos gerenciados quantitativamente. 

[2] - Impacto do suporte tecnológico é avaliado quantitativamente. 

[3] - GC é auto-sustentável, com alto nível de qualidade e uso. 

[3] - Sistema corporativo de compartilhamento de conhecimento. 

[3] - Habilidade de perceber e reagir a mudanças. 

[4] - As pessoas acham fácil compartilhar conhecimento. 

[4] - As pessoas esperam extrair com sucesso o conhecimento, caso ele exista. 

[4] - Compartilhamento do conhecimento formal e informal monitorado e medido. 

[4] - Treinamento em GC é oferecido. 

[4] - Uso de GC trouxe mudança nos princípios. 

[4] - Ferramentas de GC são de uso fácil. 

[1] - Uso de métricas e medidas para avaliar 

sucesso. 

[2] - Uso de métricas e medidas para avaliar 

sucesso. 

[3] - Uso de métricas ao nível de projeto e 

função. 

-- 

[1] - Estratégia de GC unificada e 

padronizada. 

[1] - Padrões organizacionais. 
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Legenda: [1] Siemens KMMM; [2] Infosys KMMM; [3] KPQM; [4] KMCA. 

Nível Tabela de Consolidação 

5 

Agrupamento Duplicidade 

[1] - Métricas são combinadas com outros 

instrumentos proporcionando controle 

estratégico. 

[2] - Estruturas para otimização pessoal 

(individual). 

[2] - Projetos piloto são executados. 

[3] - Compartilhamento é realizado de forma 

natural. 

[3] - Decisão baseada em ROI. 

[3] - Organização baseada no conhecimento. 

[4] - Processos de negócio que incorporam 

compartilhamento de ativos de conhecimento são 

revisados periodicamente. 

[1] - Melhoria continua. 

[2] - Melhoria continua. 

[3] - Melhoria continua. 

[4] - Empenho para medir e melhorar o compartilhamento de conhecimento. 

-- 

[1] - Flexibilidade para acomodar novas mudanças 

[2] - Flexibilidade para acomodar novas mudanças 

[3] - Flexibilidade para acomodar novas mudanças 

-- 

[3] - Cultura de compartilhamento institucionalizada. 

[4] - Mecanismos e ferramentas para alavancar ativos de conhecimento são 

amplamente aceitos. 

-- 

[2] - Tecnologias de suporte aos processos são otimizados regularmente.  

[4] - Ferramentas de GC atualizadas/melhoradas periodicamente. 
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Apêndice 

D 
11.1 Apênd

ice D: 

OpenK3M – 

Manual do 

Usuário 

OpenK3M           

Manual do Usuário 

O Apêndice D apresenta o Manual do Usuário. Este documento aborda 

detalhadamente todos os itens contidos no Módulo Base e no Módulo de Gestão de 

Projetos. 

Observação 

O Manual do Usuário está disponível no CD distribuído com este trabalho. 
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Apêndice 

E 
12.1 Apênd

ice E: 

Comentários 

dos 

Participantes 

da Avaliação 

Comentários dos 

Participantes da Avaliação 

O Apêndice E apresenta os comentários que foram informados pelos participantes 

durante o processo de avaliação. Este apêndice está estruturado conforme as 

seguintes seções: 

1. Comentários: apresenta os 12 comentários informados pelos participantes. 

Comentários 

Os comentários a seguir foram informados pelos participantes durante o processo de 

avaliação. Os comentários são: 

1. Nunca tivemos uma apresentação formal dos diretores sobre o interesse no 

tema. 

2. Ouvimos sobre gestão do conhecimento apenas em comentários de corredor, 

quando algum colaborador diz que leu alguma coisa. 

3. Foi sugerido realizar a filmagem de treinamentos para auxiliar 

aperfeiçoamento posterior, porém esta sugestão acabou caindo no 

esquecimento. 
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4. Fazemos pesquisa de softwares, mas nunca se comentou sobre avaliá-los 

pela ótica também da gestão do conhecimento. 

5. Nunca avaliamos formalmente os processos de gestão de projetos para 

inserir atividades de gestão do conhecimento. Se realizamos GC nesses 

processos, é de maneira involuntária, ou até mesmo pelo processo de GP de 

alguma forma exigir que isso seja realizado. 

6. Realizamos as atividades de projetos, mas nunca verificados de fato a melhor 

forma de armazenar e disseminar o conhecimento aprendido. 

7. Geralmente a identificação de alguma melhoria e a disseminação é realizada 

de maneira informal muitas vezes a comunicação é feita somente quando 

perguntado. Não temos um processo formal a ser seguido. 

8. Verificamos lições aprendidas geralmente o final do projeto, mas percebe-se 

que neste momento, muita coisa do que foi aprendido pelos membros da 

equipe deixam de ser externalizados e documentados. 

9. Temos alguns sistemas como repositório, mas as opções de pesquisa são 

bastante limitadas. 

10. Não temos um repositório de competências organizado, estruturado, porém 

temos informações agrupadas que são consultadas quando necessário. 

11. Nos lembramos da existência de lições aprendidas apenas quando as coisas 

apertam, mas é um sacrifício encontrar aquilo que realmente precisamos. 

12. Muitos dos documentos gerados ficam esquecidos. 

 

 

 

 

 

 


