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RESUMO 
 

Em um mundo cada vez mais cercado de informação, a tecnologia possui o 

principal papel transformador da sociedade atual, transformando a maneira das pessoas se 

comunicarem e interagirem. Neste âmbito a gestão do conhecimento surge como uma 

forma de gerenciar todo o ambiente das informações compreendidas entre o meio sócio 

cultural das pessoas, ferramentas e as empresas, buscando alinhar as expectativas trazidas 

por cada um e principalmente gerar valor agregado.  

A questão principal da gestão do conhecimento e como podemos usá-la para que 

as instituições preservem as informações através dos tempos. Em resposta a essa pergunta 

cada vez mais empresas estão investindo em modelos de gestão focados na retenção de 

dados, não só reter o conhecimento das pessoas que estão de maneira abstrata, mas 

também tentando organizá-las através de metodologias de reconhecimento, extração e 

manutenção dos dados, tudo isso com a ajuda de ferramentas tecnológicas. Como no 

conhecimento, muitos destes modelos são abstratos, dispersos em modelos de 

implantação de software ou de projetos. 

O presente trabalho visa apresentar um modelo de gestão do conhecimento 

simples, objetivo e de fácil entendimento, onde através de alguns passos básicos 

essenciais, mostra como identificar, documentar e manter a informação dentro das 

empresas. Em todas as etapas mostradas são sugeridas ferramentas tecnológicas que 

auxiliam os gestores a organizarem seus dados de forma correta. O modelo apresentado 

junta ideias e as boas práticas advindas de modelos de gerenciamento de projetos com 

modelos de implantação de software, bem como observações próprias em empresas do 

grande Recife. Vê-se assim que a gestão do conhecimento se faz não somente com 

modelos de gestão ou ferramentas tecnológicas, mas sim o conjunto de atividades de 

gestão onde aplicamos técnicas de reconhecimento e extração de informações através da 

aproximação e o reconhecimento de pessoas, onde a contribuição da tecnologia se dá 

principalmente pela forma otimizada e organizada da guarda e leitura das informações. 

  

Palavras-Chave: Conhecimento, Gestão, Ferramentas Tecnológicas, Modelos. 

  



 
 

VII 
 

ABSTRACT 
 

In a world increasingly surrounded by information, technology has a major role 

in transforming today's society, transforming the way people communicate and interact. 

In the middle of this emerges knowledge management as a way to manage the whole 

environment of information between the socio-cultural of people and tools, trying to align 

the expectations brought by each and mainly generate added value. The main issue of 

knowledge management is how we can use it to preserve the information of institutions 

through the ages. In response to this question more and more companies are investing in 

business models focused on data retention, not only retain the knowledge of the people 

that are in the abstract way, but also trying to organize them using methods of 

recognition, extraction and maintenance data, all with the help of technological tools. As 

knowledge, many of these models are abstract, dispersed in software deployment models 

or management projects. This paper presents a model of knowledge management simple, 

objective and easy to understand, using some essential basic steps to show how to 

identify, document and maintain information within companies. In all steps shown are 

suggested technology tools that help managers organize their data correctly. The 

presented model is a combination of results between ideas and best practices of models of 

project management and software deployment with own observations in metropolitan 

region companies at Recife. The management of knowledge is not only a set of 

management models and technological tools, but the set of activities in which we apply 

techniques of recognition and extraction of information through the access and 

recognition of people, where the contribution of technology is to provide mainly an 

organized view of data caused by optimizing and storage of data. 

 

Keywords: Knowledge Management, Technology Tools, Templates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão da Tecnologia da informação (TI) é uma área da informática antiga e 

surge junto com a ideia de juntar a tecnologia pura de armazenamento, processamento 

com os dados gerados dos sistemas de informação. Os gestores de tecnologia viram que 

os dados podiam gerar informações úteis para o negócio, decidindo juntá-los e aplicá-los 

gerando algum valor agregado a empresa surgindo assim o termo TI. 

Pesquisas no meio acadêmico e profissional apontam para duas linhas de 

pensamento opostas quando se fala do valor estratégico da TI no negócio: de um lado, a 

ideia de que a TI é a solução estratégica para processos e serviços organizacionais; por 

outro lado, acredita-se que a TI é apenas uma ferramenta e não tem mais valor 

estratégico. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 
 

Com o aumento e uso cada vez mais de sistemas de informação complexos, mais 

dados são armazenados, mais se processam informações e consequentemente esses dados 

tornam-se importantes no entendimento do processo do negócio. Uma visão nova da 

tecnologia surgiu, onde o negócio e a informática se unem dando o surgimento da TI. A 

tecnologia está em todas as áreas da empresa tentando agregar valor ao negócio. Este 

novo paradigma fez com que os gestores de sistemas se tornassem gestores de negócios, 

tendo que conhecer os processos das empresas para muitas vezes aperfeiçoá-los.    

Os gestores do negócio buscando entender e explicar os altos investimentos feitos 

em TI, se perguntam também cada vez mais para que servem essas tecnologias.  Eles se 

perguntam como essas tecnologias podem ser úteis, se trazem algum retorno financeiro 

ou agregam de alguma forma valor para o produto ou a o negócio. Entretanto, como 

vamos ver no trabalho proposto é muito difícil entender a relação entre o custo de 



 
 

2 
 

implantação e manutenção das tecnologias aplicadas aos processos e os seus benefícios 

empregados nos projetos de TI nas empresas. Existem desafios para justificar os altos 

investimentos em TI, visto que as empresas diante da dinâmica competitiva, não podem 

focar em esforços não produtivos, medidos através de meios empíricos, muitas vezes 

baseados em intuições dos gestores. 

A necessidade de cruzar informações para realizar uma gestão empresarial 

eficiente é uma realidade para as empresas, principalmente depois do surgimento dos 

sistemas de gestão integradas (ERP - Enterprise Resource Planning). Os ERPs registram, 

processam e documentam cada fato novo da corporação e distribuem a informação de 

maneira clara e segura, em tempo real. Com todos esses dados disponíveis fica cada vez 

mais fácil os gestores terem uma visão clara das informações como níveis de estoque, 

ordens de produção e o histórico dos clientes. Na maioria das organizações estas 

informações levam horas, talvez dias para serem obtidas, isto porque elas estão dispersas 

em vários banco de dados, raramente se comunicam e falam a mesma linguagem 

tecnológica. As empresas que implementaram esses sistemas (ERP) logo se deram conta 

de que apenas armazenar grande quantidade de dados de nada valia se essas informações 

se encontravam repetidas, incompletas e espalhadas em vários sistemas dentro da 

corporação. Muitas vezes as informações estavam dentro das pessoas escondidas atrás de 

um contexto cultural da pessoa ou da empresa. Com tudo isso, as empresas precisavam 

reunir essas informações e trabalhá-las de forma a possibilitar a realização de diferentes 

análises sobre variados ângulos, interno ou externo, tentando entender o mercado, o seu 

comportamento e principalmente o perfil do consumidor para melhor atendê-lo.  

Se quiserem sobreviver, as empresas precisam aprender a diferenciar seus 

produtos e serviços. De acordo com DAVENPORT e PRUSAK (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998), neste novo contexto de negócios as organizações estão reconhecendo 

que o conhecimento é a única fonte capaz de gerar uma vantagem competitiva 

sustentável. Neste cenário o KM (Knowledge Management) surge do conceito de que o 

papel principal da tecnologia da informação é dar suporte, ampliar, expandir e acelerar a 

transferência de conhecimento entre as pessoas, portanto ela tenta resolver o maior 

problema das empresas na era do conhecimento que é a disseminação da informação. O 
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conhecimento não deve mais ficar guardado dentro de gavetas, em documentos cheios de 

procedimentos dos quais ninguém conhece, e principalmente extrair das pessoas a cultura 

de não compartilhar o conhecimento. 

O desafio atual da TI reside em redefinir novos conceitos sobre sua forma de 

atuação e sobre sua capacidade de promover meios que facilitem a produção de novos 

conhecimentos organizacionais nas empresas (CARVALHO, 2005).  

O modelo agora está focado mais na sociedade do conhecimento (DRUCKER, 

2002), tendência das sociedades do período pós-industrial, que emergiram nos séculos 

XX e XXI. Antes na era industrial, o acesso a recursos como propriedade, trabalho e 

capital determinou a vantagem competitiva; hoje, na era da informação e do 

conhecimento, a vantagem competitiva surge do acesso e gerenciamento otimizado das 

informações e conhecimentos que são críticos para um negócio. 

A Sociedade do Conhecimento pode ser compreendida como sociedade onde o 

conhecimento é o principal recurso para produção e o principal recurso para criação de 

riqueza,  prosperidade e bem estar para a população. Por esta razão, o investimento em 

capital intangível,  humano e  social é reconhecido como o mais valioso recurso para 

criação de riqueza. Isto é determinado não pela força de trabalho em si, mas sim pelo 

progresso tecnológico e pela capacidade de aprendizagem das sociedades. A evolução da 

Era Industrial para a Era do Conhecimento e a ascensão de um novo conceito baseado em 

inovação, informação e no próprio conhecimento tornam inevitável uma mudança na 

visão dos administradores. Abaixo, no quadro 1-1, mostraremos as principais 

características e pontos de divergências entre os dois modelos, o industrial e o do 

conhecimento. 
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Quadro 1-1 Os princípios da organização baseada em conhecimento (HELMANN, 2000). 

ITEM 
PARADIGMA DA ERA 

INDUSTRIAL 

PARADIGMA DA ERA DO 

CONHECIMENTO 

Pessoas Geradores de custos Geradores de receitas 

Fonte de poder dos gerentes Nível hierárquico da organização Nível de conhecimento 

Luta do poder Operários X Capitalistas Trabalhadores do conhecimento versus 

gerentes 

Principal     responsabilidade da gerência Supervisionar os colaboradores Apoiar os colegas 

Informação Instrumento de controle Ferramenta para comunicação: recurso 

Produção Operários processando recursos físicos 

para criar produtos tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 

convertendo conhecimento em estruturas 

intangíveis 

Fluxo de informação Mediante         a hierarquia 

organizacional 

Mediante redes colegiadas 

Gargalos da produção Capital financeiro e habilidades humanas Tempo e conhecimento 

Efeito do tamanho Economia de escala no processo de 

produção 

Economia de escopo das redes 

Relações com os clientes Unidirecional através dos mercados Interativa através de redes pessoais 

Conhecimentos Uma ferramenta ou recurso entre outros O foco do negócio 

Propósito do aprendizado Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 

Valores de mercado (de ações) Decorrentes em grande parte, dos ativos 

tangíveis. 

Decorrentes em grande parte, dos ativos 

intangíveis. 

Economia Baseada em retornos decrescentes Baseada em retornos crescentes e 

decrescentes 

 

1.2. OBJETO DA PESQUISA 

 

Atualmente, cada vez mais o problema das empresas está no valor agregado 

trazido pelas pessoas, suas experiências de trabalho e vida, isto é, cada vez mais vemos 

que as empresas são as pessoas e suas experiências trazidas por anos de informações 

acumuladas, pois são elas e seus conhecimentos que produzem, vendem, negociam, 

fazem a empresa progredir ou fechar. Não mais e somente o tamanho e quantidade de 

maquinas são ativos de valor para as empresas, os seus funcionários a partir de agora 

passam a ser um ativo mais importante da empresa. Com isso, as máquinas passaram a 

ser menos importantes no contexto geral e as empresas começaram a prestar mais atenção 
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aos seus funcionários, de tal forma a mudar a postura e o seu comportamento, oferecendo 

melhores condições e valorizando cada vez mais o trabalhador. Entretanto como reter o 

conhecimento desenvolvido pelas pessoas na empresa, como esse fluxo de conhecimento 

pode permanecer dentro da empresa, mesmo com a troca de procedimentos e pessoas 

constantemente. As empresas com um nível maior de maturidade e percepção já 

perceberam que a questão principal é responder como a empresa fica independentemente 

das pessoas, isto é, como seus processos e conhecimentos necessários são perpetuados 

sem depender de um ou alguns funcionários. O dizer popular: “a empresa fica, mas as 

pessoas vão”, é a ideia que a gestão do conhecimento tenta buscar, de que alguma forma 

o conhecimento fique na empresa de forma permanente rapidamente acessível.  

Gestão de conhecimento é um termo exagerado para um problema muito comum: 

encontrar meios de preservar e de fazer circular as informações vitais para o dia-a-dia de 

uma empresa. Esses dados, que estão dispersos na cabeça de todos vãos desde o simples 

número de telefone de um fornecedor, até detalhes de projetos e contratos, passando 

pelos motivos pelos quais uma solução foi escolhida para certa questão, e não outra. E o 

motivo pode ser algo tão banal quanto à incompatibilidade do computador com o 

software, ou algo estratégico, como um acordo que seria assinado e não foi. Assim, a 

gestão de conhecimento existe para fazer com que todos tenham acesso aos dados 

necessários para trabalhar bem, e na mesma direção. Além disso, impede que 

informações importantes sejam perdidas com a mera saída de um funcionário da empresa 

(CARVALHO, 2010). 

É nesse contexto que o conhecimento se transforma em um valioso recurso 

estratégico para a vida das pessoas e das empresas. Não é de hoje que o conhecimento 

desempenha papel fundamental na história. Sua aquisição e aplicação sempre 

representaram estímulo para as conquistas de inúmeras civilizações.  Um dos fatores de 

sucesso que distinguem organizações (empresas) é o seu poder de prever o futuro, para 

isso quanto maior for o seu conhecimento sobre a sua empresa, tecnologia, mercado e 

principalmente o cliente, maior são as chances dessa organização ser bem sucedida e 

garantir sua hegemonia em um mercado globalizado e em constantes mudanças. Criar 

vantagens estratégicas requer um novo tipo de organização, uma que seja capaz de criar 
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conhecimento próprio, pois o conhecimento é um recurso critico para a sobrevivência. 

Estamos em um período onde vantagem competitiva não é alcançada simplesmente no 

simples acesso as informações, mas sim na sua criação (DRUCKER, 1994; 

DAVENPORT e PRUSAK, 1997). 

No entanto, apenas "saber muito" sobre alguma coisa não proporciona, por si só, 

maior poder de competição para uma organização. É quando o conhecimento está aliado 

a sua gestão que ele faz diferença. A criação e a implantação de processos que gerem, 

armazenem, gerenciem e disseminem o conhecimento representam o mais novo desafio a 

ser enfrentado pelas empresas. Termos como "capital intelectual", "capital humano", 

"capacidade inovadora", "ativos intangíveis" ou "inteligência empresarial" já fazem parte 

do dia-a-dia de muitos executivos. O conceito de gestão do conhecimento parte da 

premissa de que todo o conhecimento existente na empresa, na cabeça das pessoas, nas 

veias dos processos e no coração dos departamentos, pertence também à organização. Em 

contrapartida, todos os colaboradores que contribuem para esse sistema podem usufruir 

de todo o conhecimento presente na organização. A Gestão do Conhecimento é uma 

forma de gerenciar o capital intelectual (CARVALHO, 2000). 

A Gestão do Conhecimento é uma disciplina que se propõe a oferecer 

instrumentos que auxiliem as empresas a transformar o conhecimento em uma fonte de 

vantagem competitiva (CARVALHO, 2000). Para isso acontecer, a tecnologia tem um 

papel fundamental nesse cenário, seu principal papel é disseminar primeiramente a 

informação, para depois disseminar o conhecimento nas pessoas. Assim sendo, foram 

criados os softwares de gestão do conhecimento no intuito de auxiliar os gestores do 

conhecimento nesta função. A despeito dos negócios do passado, a ênfase hoje está no 

conhecimento e na tecnologia, onde a tecnologia da informação e o meio para garantir e 

melhorar a eficiência, a competição, e ao mesmo tempo garantir o constante 

aprimoramento e mudanças. Esse ambiente altamente competitivo e global tem 

fomentado o crescimento de tendências na gestão tais como: gestão da qualidade total, 

satisfação total do cliente, desempenho (benchmarking), reengenharia, reestruturação 

(downsizing), terceirização estratégica, planejamento total, aprendizagem organizacional 

e, naturalmente, gestão do conhecimento (SKYRME, 2001; JENNEX, 2004).  
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1.3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é mostrar um novo modelo composto por sete 

passos de gestão do conhecimento, onde prima-se pela simplicidade do seu entendimento 

e fácil aplicação e manutenção nas empresas. Será mostrado um conjunto mínimo de 

etapas, metodologias e ferramentas tecnológicas, para que as empresas possam conquistar 

um nível de maturidade aceitável para manutenção do conhecimento.  

O referido objetivo pode ser desdobrado em objetivos específicos onde se 

destacam os seguintes:  

 

• Geração de valor agregado através da introdução de ferramentas tecnológicas nas 

empresas; 

• Criar um fluxo de informação através da formalização dos processos, 

procedimentos e responsáveis; 

• Mostrar que a manutenção do conhecimento só é alcançada através de uma 

estrutura organizacional, um conjunto formado pelo: conhecimento de pessoas, 

processos, procedimentos e ferramentas bem definidas; 

• Mostrar quais as ferramentas e modelos tecnológicos que estão disponíveis no 

mercado, e em qual fase dentro do modelo apresentado de gestão do 

conhecimento elas poderão ser utilizadas. 
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1.4. METODOLOGIA 

 
A pesquisa evidencia a evolução dos modelos de gestão, ressaltando etapas para a 

implantação da Gestão do Conhecimento em uma organização, desde a criação, 

disseminação, cultura, até os processos que compõe os fatores que influenciam a sua 

implantação e a sua manutenção. Sendo assim, a presente pesquisa se realizará em duas 

fases:  

 Pesquisa Bibliográfica 

 

Foi efetuada pesquisa sobre os períodos de gestão, evidenciando as características 

de cada fase. As fontes de pesquisas utilizadas foram: artigos, teses, livros, dados da 

internet, que compreendiam sobre as áreas do conhecimento que envolvia o tema em 

questão. 

 Observação Direta 

 

Quanto às interpretações e considerações, foi baseada, através de observação, 

experiência acadêmica e profissional. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

O trabalho apresentado é dividido em mais quatro capítulos. No próximo capítulo 

é apresentada a fundamentação teórica no que tange a o conhecimento. Nele mostraremos 

a base teórica do trabalho com sua pesquisa bibliográfica, seus conceitos e as 

características de cada tipo do conhecimento, juntamente com a situação atual dos 

softwares, e finalizando com as tendências atuais do mercado. 

No terceiro capítulo é apresentado um novo modelo de gestão do conhecimento, 

modelo este representado por sete passos básicos que devem ser seguidos por instituições 

que planejam começar a ter uma cultura de conhecimento dentro das instituições. O 

modelo apresentando tenta mostrar de forma objetiva como reconhecer as informações 
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contidas nos processos dentro das instituições, comparado com outros dois modelos de 

gestão conhecidos do mercado acadêmico, mostrando pontos em comum. 

O quarto capítulo é explanado um estudo de caso onde aplicamos a metodologia 

contida no modelo proposto no terceiro capítulo. Nele demostramos as dificuldades 

apresentadas de como implantar esse modelo em uma empresa quase sem nenhuma 

cultura de gestão do conhecimento, onde através das etapas, metodologias e ferramentas 

mínimas aplicadas transformamos a maneira das pessoas agirem e de se comunicarem 

através da simples organização dos processos. Finalizando, o capítulo cinco remete às 

conclusões, considerações finais e dificuldades apresentadas no referente trabalho 

apresentado; sendo completada pela seção de referências bibliográficas. 
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2. O CONHECIMENTO 

 

Muito se fala do conhecimento no atual mundo dos negócios das empresas, cada 

vez mais a informação é importante em um mundo globalizado, onde fenômenos 

econômicos e sociais, de alcance mundial, são responsáveis pela reestruturação do meio 

ambiente em que vivemos. A globalização da economia, impulsionada pela tecnologia da 

informação e pelas comunicações, é uma realidade da qual não se pode escapar. 

Para entender o porquê do conhecimento, ou melhor, a gestão do conhecimento 

ter tomado essa proporção no meio empresarial, devemos primeiro saber o que é 

conhecimento e para que ele serve; mas antes devemos saber da onde ela surge (dado) e 

para aonde ele vai (conhecimento), mostraremos assim algumas definições.  

O dado é um fragmento não estruturado de uma informação, ele pode ser 

considerado como o primeiro sinal de informação; segundo Davenport e Prusak (1998), o 

dado é um conjunto de fatos e objetivos distintos relativos a eventos. Os dados são 

informações brutas, descrição exata de algo ou de algum evento. Os dados em si não são 

dotados de relevância, propósito e significado, mas são importantes porque é a matéria-

prima essencial para a criação da informação. 

A informação é um conjunto de dados estruturados, segundo Druker (1999) as 

informações são dados interpretados, dotados de relevância e propósito. A informação 

serve para informar e reduzir as incertezas, portanto a informação só tem valor se estiver 

dentro de um contexto.  

O conhecimento deriva da informação assim como esta, dos dados. O 

conhecimento não é puro nem simples, mas é uma mistura de elementos; é formalmente 

estruturado, algumas vezes intuitivo e, portanto, difícil de ser colocado em palavras ou de 

ser plenamente entendido em termos lógicos. Ele existe dentro das pessoas e por isso é 

complexo e imprevisível. O conhecimento é a completa utilização de informações e 

dados juntamente com o potencial das habilidades das pessoas, competências, ideias, 

intuições, compromissos e motivações. Segundo Davenport e Prusak (1998) o 

conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida 

que interage com o meio ambiente. O conhecimento, resultado de um processo 



 
 

11 
 

combinatório entre o saber acumulado e a informação adquirida, sofre fortes influências 

contextuais (CARVALHO, 2000). Os valores e as crenças integram o conhecimento, pois 

determinam em grande parte, o que o conhecedor vê, absorve e conclui a partir das suas 

observações. 

MELLO e BURLTON (CARVALHO, 2000) definem conhecimento, situando-o 

em uma escala de conceitos: 

 

• Dado: fatos estruturados, valores de parâmetros e medidas, geralmente sem um 

contexto.  

• Informação: dado e contexto de referência que estabelece significado ou valor 

para o negócio ou alguém relacionado a ele.  

• Conhecimento: o que orienta as pessoas no uso de dados e informações para fazer 

julgamento, tomar decisões ou realizar trabalho.  

• Sabedoria: confiança comprovada no conhecimento ou tomada de decisão de 

alguém, geralmente obtida por meio de experiência. 

 

Todas essas definições mostram que o conhecimento é formado pelos 

conhecimentos tácitos e explícitos (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).  

O conhecimento tácito é o conhecimento mais subjetivo que existe, isto porque é 

o conhecimento adquirido pelas pessoas durante a sua vida, através de suas experiências e 

o contexto que elas vivem. O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal incorporado 

à experiência individual, e envolve fatores intangíveis como, por exemplo, crenças 

pessoais, perspectivas, sistema de valor, insights, intuições, emoções, habilidades. Já o 

conhecimento explicito é o conhecimento a que todos tem acesso de uma forma mais 

simples, através de documentos ou processos dos quais fiquem de alguma forma 

guardados em algum lugar, pode ser articulado na linguagem formal, inclusive em 

afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações, manuais etc., facilmente 

transmitido, sistematizado e comunicado. Esse foi o modo dominante de conhecimento 

na tradição filosófica ocidental. 

O Conhecimento precisa ser capturado, armazenados de forma que lhe permita ser 

acessados por outras pessoas ou a ser referenciado, quando necessário; para isso ele 
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precisa ser codificado. De acordo com Davenport e Prusak (1997), o objetivo de codificar 

o conhecimento é a de transformar conhecimento de forma que fique em um formato 

acessível.  A organização que deseja lidar de forma dinâmica com as mudanças no 

ambiente precisa criar informação e conhecimento, não apenas processá-lo de forma 

eficiente. A criação do conhecimento é um processo espiral dos conhecimentos tácitos e 

explícitos (NONAKA, 2000). A história do ser humano é feita através do estudo do 

conhecimento; o filósofo Aristoteles1 argumentava que o conhecimento se torna acessível 

quando classificamos em categorias. Entretanto muitas outras classificações do 

conhecimento podem ser atribuídas, Alavi e Leidner (2001) classificou o conhecimento 

em doze categorias como vemos no quadro 2-1. 

O conhecimento não é somente usado como um recurso benigno para alcançar 

objetivos, mas também pode ser usado para o crime; isto porque as informações podem 

ser orientadas, controladas ou manipuladas para um desejado resultado. O debate 

conceitual sobre “conhecimento” é pertinente, pois a maneira que se define 

“conhecimento” influencia o modo que se tenta gerenciá-lo. 

 

2.1. AQUISIÇÃO E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 Existem varias maneiras das quais podemos adquirir e gerar novos 

conhecimentos na empresa, uma das formas mais rápidas de adquirir novos 

conhecimentos é adquirir uma organização como conhecimento que você deseja, ou, 

alternativamente, contratar pessoas que possuem o mesmo conhecimento. Embora, no 

caso da aquisição da uma empresa, ela por si só não garante o conhecimento, mas sim as 

pessoas é que garantem o conhecimento, sendo assim terão necessariamente ficar na 

empresa; entretanto devemos notar as conjunturas políticos e culturais que afetam essa 

integração de forma profunda (NONAKA e TAKEUCHI, 1995). 

Existem outras possibilidades que podemos “comprar” o conhecimento, a 

primeira delas é a terceirização, o “alugar” o conhecimento; isto é, fazer o uso de 

                                                 
1 Aristóteles: Filosofo grego que viveu no ano 384-322 A.C, e um dos fundadores da filosofia ocidental. 
Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, a poesia, o teatro, a música, a lógica, 
a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_(Arist%C3%B3teles)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zoologia
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consultores terceirizados nas áreas de interesse, entretanto pode ser uma maneira cara de 

resolver o problema. A outra possibilidade está diretamente ligada à tecnologia, ela pode 

estimular as pessoas a interagirem, trocar ou adquirirem o conhecimento; como por 

exemplo, o uso das ferramentas de mineração de dados, textos ou sistemas especialistas. 

Estas ferramentas são complexas e envolvem muitos conceitos de elicitação, extração, 

reutilização e visualização das informações; um exemplo desses sistemas são os sistemas 

especialistas. Com esse conceito surgiram os sistemas especialistas de gestão do 

conhecimento. 

 
Quadro 2-1 - Taxonomias do conhecimento (ALAVI e LEIDNER, 2001). 

Tipos de conhecimento Definições Exemplos 

Tácito 
O conhecimento é baseado em ações, 

experiência, e o seu contexto. 

Melhor maneira de lidar com clientes 

diferentes 

Cognitivo Modelos mentais. 
Crença individual sobre as relações de 

causa e efeito 

Técnico 
Conhecimento aplicado em um assunto 

específico. 
Habilidades médicas 

Explicito Conhecimento generalizado, articulado. 
Conhecimento dos maiores 

consumidores da região 

Individual Criado e inerente a um individuo 
Conhecimentos adquiridos a partir de 

projeto concluído 

Social 
Criado e Inerente as ações coletivas de um 

grupo 
Normas de comunicação entre grupos 

Declarativo O saber sobre 
Qual droga é habilitada para aquela 

doença 

Processual O saber como Como administrar a droga 

Causal O saber porque Entender porque a droga funciona 

Condicional O saber quando Entender quando prescrever a droga 

Relacional O saber com 
Entender como a droga interage com 

outras drogas 

Pragmático Conhecimento ligado à prática 
As melhores práticas empresariais, 

experiências adquiridas em projetos. 
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2.2. COMPARTILHANDO E TRANSFERINDO O CONHECIMENTO 

 

A distribuição do conhecimento é tão importante quanto a sua criação e o seu 

armazenamento. A transferência de conhecimento é um aspecto importante da gestão do 

conhecimento, pois o conhecimento uma vez capturado pela organização deve ser capaz 

de ser compartilhado pelas pessoas e grupos. Entretanto, a organização que deseja lidar 

de forma dinâmica com as mudanças no ambiente precisa criar informação e 

conhecimento, não apenas processá-los de forma eficiente. 

De acordo com Dixon (2000), existem cinco tipos principais de transferência de 

conhecimento, são eles: transferência serial, transferência de perto, transferência de 

longe, transferência estratégica, e a transferência de especialistas. Cada um deles se 

diferencia de acordo com o seu propósito e a maneira de como é implementado.  

 

• Transferência serial é a forma de transferência do conhecimento que é 

adquirido através do contexto da empresa através de projetos, transferido 

com mudança especificas de cada objetivo, podendo ser tácita ou explicita.  

• A transferência de perto é a transferência de conhecimento baseado na 

semelhança de tarefas executas, isto é, quando uma tarefa é parecida como 

uma que já foi executada vai ser feita semelhante ou igual as 

características dos projetos anteriores.  

• A transferência de longe é caracterizada pelo compartilhamento do 

conhecimento tácito entre as equipes em uma organização, muitas vezes 

resulta na colaboração entre as equipes, cara a cara ou não.  

• A transferência estratégica centra-se na transferência de conhecimentos 

que podem impactar a organização como um todo, pois envolve tanto o 

conhecimento explícito como o tácito. Ele é projetado para situações que 

não são frequentes, tarefas de alto nível dentro de uma organização, tais 

como conhecimentos necessários para fusões e aquisições. A transferência 

estratégica envolve frequentemente a identificação de conhecimentos 

essenciais necessários aos executivos e gerentes.  
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• A transferência especialista, ela se caracteriza pela obtenção de 

conhecimento através de especialistas no determinado assunto, isto quando 

uma tarefa está fora do escopo da empresa. 

 

O compartilhamento de conhecimentos e informações é frequentemente utilizado 

quando falamos sobre ontologias 2  e a representação do conhecimento. A principal 

preocupação do compartilhamento da informação é a precisão dos dados e o seu acesso. 

 

2.3. TIPOS DE APRENDIZAGEM 

 

As empresas cada vez mais estão buscando melhoria continua de produtos e 

serviços. Essa procura resultou em várias iniciativas como o controle de qualidade total e 

a reengenharia. Entretanto, as empresas estão descobrindo que esses programas para 

serem bem sucedidos dependem de fatores humanos, como suas habilidades, atitudes e 

cultura organizacional (GARVIN, 2000). 

Uma organização com conhecimento não se trata de uma organização com 

treinamento, isto porque enquanto o treinamento ajuda a desenvolver certos tipos de 

habilidades, o aprendizado organizacional envolve o desenvolvimento de altos níveis de 

conhecimento e aprendizado.  Eles se dividem em quatro níveis: 

 

a) Aprendizado de fatos, conhecimento, processos e procedimentos: Aplica-se a 

situações conhecidas onde as mudanças são menores. 

b) Aprender novas habilidades de trabalho que são transferíveis para outras 

situações: Aplica-se a novas situações onde as respostas existentes precisam ser 

alteradas. 

c) Aprender a se adaptar: Aplica-se a novas situações onde as soluções devem ser 

desenvolvidas.  

                                                 
2 Ontologias: é a representação formal do conhecimento dentro de um conjunto de conceitos e o 
relacionamento entre eles. 
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d) Aprender a aprender: é quando suposições são desafiadas e o conhecimento é 

reformulado. 

 

Entretanto as organizações precisam seguir alguns passos para se transformarem 

em organizações do conhecimento, são elas (CARVALHO, 2005): 

 

a) Cultura do aprendizado: é o clima organizacional que nutre o aprendizado dentro 

da empresa.  

b) Gerenciamento de processos: como o próprio nome diz, gerência os processos da 

organização com foco na eliminação de barreiras entre eles. 

c) Ferramentas e técnicas: são métodos que ajudam as pessoas ou grupos 

desenvolver a criatividade, aprendizado para resolver os problemas. 

d) Competências e motivação: servem para aprender e adaptar. 

e) Fluxo e troca de informações: para isso acontecer os sistemas devem garantir que 

essas informações sejam disponíveis, de fácil acesso em toda a organização, para 

que ajudem a disseminar o conhecimento. 

f) Compromisso com a aprendizagem e desenvolvimento Pessoal: incentivado pela 

alta gerência as pessoas tem tempo para pensar, refletir e são incentivados a 

aprender regularmente, onde o aprendizado é recompensado.  

g) Valorização das Pessoas: ideias, criatividade e imaginação são estimuladas. A 

diversidade é reconhecida como uma força. Promover um clima de abertura e 

Confiança: As pessoas são encorajadas a desenvolver ideias, de falar, de contestar 

ações. 

h) A experiência do aprendizado: a aprendizagem vinda através de erros é mais 

poderosa do que a aprendizagem do sucesso, o fracasso é tolerado e transformado. 

 

O aprendizado coletivo requer habilidades para compartilhar informações e 

conhecimento, principalmente quando falamos de conhecimento implícito que são 

baseados em suposições e crenças. Essas habilidades são: 

 

• Comunicação, especialmente entre organizações. 
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• Ouvir e observar. 

• Apoiar os colegas. 

• Ter uma perspectiva holística, ver a equipe e a organização como um todo.  

• Lidar com o desafio e a incerteza. 

 

2.4. O PROCESSO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A gestão do conhecimento é um processo corporativo, focado na estratégia 

empresarial e que envolve a gestão das competências, a gestão do capital intelectual, a 

aprendizagem organizacional, a inteligência empresarial e a educação corporativa. 

 

2.4.1. A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Jennex (2004, p.1-28) "A essência da aprendizagem organizacional é a 

habilidade da organização de usar a capacidade mental de todos seus membros de criar 

processos que melhorem a empresa". 

Através da aprendizagem contínua, a organização exercita a sua competência e 

inteligência coletiva para responder ao seu ambiente interno (objetivos, metas, resultados) 

e externo (estratégia). Organizações que estimulam o aprendizado das pessoas expandem 

continuamente sua capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde 

maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, 

e onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente. A 

aprendizagem organizacional é o processo contínuo de detectar e corrigir erros. Errar 

significa aprender, envolvendo a autocrítica, a avaliação de riscos, a tolerância ao 

fracasso e a correção de rumo, até alcançar os objetivos. É a capacidade das organizações 

em criar, adquirir e transferir conhecimentos e em modificar seus comportamentos para 

refletir estes novos conhecimentos e insights; criando a organização que aprende e que 

gera conhecimento (SENGE, 1999; SANTOS, PACHECO, et al., 2010). 
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Os principais resultados advindos da adoção de práticas voltadas para a 

aprendizagem organizacional são (SANTOS, PACHECO, et al., 2010): 

 

1. Um incremento da qualidade do planejamento operacional e estratégico; 

2. Agilidade no processo de tomada de decisões; 

3. Maior eficiência na previsão de mudanças e nas ações evitando-se surpresas; 

4. Encorajamento de inovações e incremento na qualidade dos produtos; 

5. Eliminação da obtenção e processamento da mesma informação em duplicidade; 

6. Incremento do compartilhamento da informação entre toda a organização; 

7. Aprendizado abrangendo toda a organização, inclusive a administração; 

8. Aumento da competitividade e melhoria dos resultados. 

 

2.4.2. A GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

A competência está associada às realizações das pessoas, com o que produzem; 

ela não é um estado de espírito ou um conhecimento tácito. Competência é a capacidade 

de gerar resultados observáveis, necessários ao alcance dos objetivos pessoais ou 

empresariais.  No meio empresarial, competência é o conhecimento aplicado que gera 

resultados para a organização. 

 

• Capital Intelectual 

 

Capital Intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma organização, o que 

lhe proporciona vantagens competitivas; é a capacidade mental coletiva, a capacidade de 

criar continuamente e proporcionar valor de qualidade superior (SANTOS, PACHECO, 

et al., 2010). Criado a partir do intercâmbio entre:  

 

a) Capital humano: conhecimentos tácitos dos funcionários; essencialmente diz 

respeito às pessoas, seu intelecto, seus conhecimentos e experiências; 



 
 

19 
 

b) Capital estrutural: somam das patentes, processos, manuais, marcas, conceitos, 

sistemas administrativos, bancos de dados disponibilizados, tecnologia, 

estruturas organizacionais; 

c) Capital de clientes: é o valor dos relacionamentos de uma empresa com as 

pessoas com as quais faz negócios. 

 

2.4.3. A INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL 

 

Podemos definir Inteligência organizacional como sendo um processo analítico 

que transforma informações públicas desagregadas em conhecimento estratégico 

relevante, acurado e utilizável, sobre seus concorrentes, sua posição no mercado, sua 

performance, sua capacidade e intenções (TYSON, 1990).  

A Inteligência organizacional é um programa sistemático para coleta e análise de 

informações sobre as atividades de concorrentes e tendências dos negócios a fim de 

alcançar os objetivos da organização, dito de outra forma é uma coleção de peças de 

informação que são filtradas, destiladas e analisadas e que constituem o que os dirigentes 

realmente necessitam para a tomada de decisão (CANONGIA, 1998). 

 

2.4.4. A EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

O objetivo da educação corporativa é desenvolver qualificações isoladas, para a 

criação de uma cultura de aprendizagem contínua, em que os empregados aprendem uns 

com os outros, compartilhando inovações e melhores práticas visando solucionar 

problemas organizacionais reais. A educação corporativa é uma aprendizagem 

necessariamente continuada de modo que as pessoas permaneçam produtivas, em 

condições de acompanhar as mudanças e otimizar seu tempo, criando situações que 

permitam a discussão de problemas comuns e soluções por meio da aprendizagem 

coletiva. 
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2.4.5. A MEMÓRIA ORGANIZACIONAL 

 

A memória organizacional é o registro de uma organização, que se materializa em 

um conjunto de documentos e artefatos. O objetivo da memória organizacional é para 

lembrar e aprender com o passado, para que os erros sejam revistos e não sejam 

cometidos novamente. 

 

2.5. A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A gestão do conhecimento está se tornando muito importante por muitas razões. A 

primeira delas é servir bem os clientes, e para isso as empresas devem reduzir o tempo de 

vida dos seus ciclos de operações, operar com um mínimo ativo fixo e despesas em geral 

(pessoas, inventário e instalações). Elas também devem reduzir o tempo de 

desenvolvimento de produto, melhorar o atendimento ao cliente, capacitar os 

funcionários, inovar e oferecer produtos de alta qualidade, flexibilidade e adaptação, 

capturar informações, criar e compartilhar conhecimento. Nenhumas dessas ações são 

possíveis sem um foco contínuo em criação, atualização, qualidade, disponibilidade e 

utilização do conhecimento por todos os funcionários e equipes de trabalho (LEONARD, 

1998). 

A Gestão do Conhecimento procura aliar o homem à máquina, usando a 

tecnologia para potencializar a capacidade cognitiva humana dentro de um âmbito 

organizacional (MICROSOFT, 2000). Ele procura desenvolver mecanismos que auxiliem 

as organizações a gerenciar o conhecimento como um ativo que promova o 

desenvolvimento organizacional.  

O objetivo básico da Gestão do Conhecimento é fornecer a capacidade intelectual 

da empresa para as pessoas que tomam diariamente as decisões, que em conjunto, 

determinam o sucesso ou o fracasso de um negócio. A Gestão do Conhecimento como 

sendo o conjunto de atividades relacionadas à geração, codificação e transferência do 

conhecimento. A Gestão do Conhecimento como sendo o conjunto de atividades 

relacionadas à geração, codificação e transferência do conhecimento (DAVENPORT e 
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PRUSAK, 1998). A gestão do conhecimento baseia-se em uma ampla gama de 

disciplinas e tecnologias, das quais incluem a ciência cognitiva, inteligência artificial, 

sistemas especialistas, Groupware, sistemas colaborativos, vários outras áreas e 

tecnologias conforme descrito na Quadro 2-2. 

Alguns pensadores como Gurteen (2000), falam que a gestão do conhecimento é 

modismo, ou uma forma nova de ver a administração, e que as empresas devem 

realmente é se preocupar em visualizar os objetivos empresariais e não em ferramentas 

tecnológicas como o objetivo principal. Ele fala que para as empresas alcançarem seus 

objetivos empresariais elas devem focar em cinco áreas: motivação, definir objetivos 

empresariais, focar nos objetivos empresariais, aprender a resolver os problemas fazendo 

no dia a dia, e a tecnologia como forma de dar suporte. 
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Quadro 2-2 Disciplinas e tecnologias (JENNEX, 2004). 

Disciplinas e Tecnologias Descrição 

Ciência Cognitiva 

A gestão do conhecimento como conhecemos atualmente, grande 

parte dela vem do estudo da ciência cognitiva3, tendo como uma 

ferramenta de extração e transferência do conhecimento. 

Sistemas Especialistas, Inteligência Artificial e 

sistemas de gestão do Conhecimento. 

Inteligência artificial e sistemas correlatos são diretamente 

aplicados a gestão do conhecimento. Sistema especialista tem 

como objetivo capturar informações e disponibilizá-los em meio 

digitalizado. 

Sistemas de suporte colaborativo (workgroup) 

A gestão do conhecimento está vinculada a trabalho em grupo, e 

os sistemas que ajudam a interagir ajudam a este objetivo, pois o 

compartilhamento e a colaboração entre as pessoas são vitais. 

Bibliotecas e ciência da informação 

No campo da pesquisa as bibliotecas, os seus mecanismos de 

gerenciamento são amplamente utilizados pela gestão do 

conhecimento, isto quer dizer que ferramentas são usadas para a 

geração de dicionários de sinônimos e vocabulários. 

Gerenciamento de documentos 

Inicialmente criado para gerenciar documentos e imagens, 

entretanto hoje seu objetivo maior é fazer com que as 

informações sejam reconhecidas e associadas as demais 

informações na base de dados, interligando-os entre si. 

Sistemas de suporte a decisão 

Os sistemas de suporte a decisão trouxeram um conjunto de 

funcionalidades de várias áreas como: ciência cognitiva, de 

gerenciamento, da computação, da pesquisa, e da gestão 

organizacional. Seu principal objetivo e dar aos gestores 

ferramentas de analises para a tomada de decisões. 

 

2.6. A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A TECNOLOGIA 

 

Sem a gama de tecnologias disponíveis atualmente, seria impossível para as 

organizações gerir eficazmente seus negócios, portanto essa é a prova que a tecnologia 

deve ser identificada como um componente de valor. A tecnologia é frequentemente 

referenciada como um facilitador, mas todos estão vendo como uma ferramenta que 

adiciona valor. A primeira finalidade da TI em gestão do conhecimento e o fornecimento 

                                                 
3 A ciência cognitiva ou a ciência da cognição designam normalmente o estudo científico da mente ou da 
inteligência (LUGER, JONSON, et al., 1994). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
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de software para facilitar o compartilhamento de conhecimento para controlar e melhorar 

a produtividade do grupo.  

A tecnologia enriquece as oportunidades de disseminar e compartilhar o 

conhecimento. A tecnologia é um importante meio para prover informações para tomada 

de decisões. Embora o papel da tecnologia possa ser visto como o de um facilitador para 

o acesso as informações, o valor agregado dela vem através da capacidade de reunir 

dados e colocá-los em vários cenários à disposição dos gerentes antes de determinar qual 

e a melhor decisão.  

Com o advento da convergência eletrônica as pessoas começaram a interagir mais 

umas com as outras, geograficamente distantes, sem custos ou contratempos existentes 

em viagens. A tecnologia abriu a possibilidade dos clientes procurarem oportunidades e 

produtos que atendam melhor às suas necessidades. A oportunidade, no entanto, também 

está aberta para as organizações em explorar todo o potencial trazido por essa tecnologia 

para criar um valor agregado maior para seus clientes. As tecnologias derivadas do 

computador contribuíram muito para a chamada "sobrecarga de informação", essa 

sobrecarga começou a se tornar parte da solução para uma variedade de problemas em 

várias áreas. 

Em um ambiente computacional bem representado, explicitado, o conhecimento 

serve como um meio de comunicação entre as pessoas e seus programas 

(CONKLIN,1996; HSU, K. SHARMA, 2004). 

Lloyd (1996) referiu-se a o uso das tecnologias como um catalizador de 

informações ao qual está forçando as organizações a reavaliar o que sabem, o que fazem 

com esse conhecimento, e principalmente desenvolver um processo contínuo que agregue 

valor para a melhoria das necessidades dos clientes.   

O papel principal da Tecnologia da Informação na Gestão do Conhecimento 

consiste em ampliar o alcance e acelerar a velocidade de transferência do conhecimento. 

As ferramentas de gestão do conhecimento pretendem auxiliar no processo de captura e 

estruturação do conhecimento de grupos de indivíduos, disponibilizando este 

conhecimento em uma base compartilhada por toda a organização. A tecnologia é um 

instrumento capaz de facilitar a captura, armazenamento e distribuição do conhecimento 
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para o uso das pessoas, fazendo assim um poderoso instrumento para formação de 

comunidades. 

Segundo Drucker (1999, p.53-80), “Por 50 anos, a TI tem se centrado em dados 

(coleta, armazenamento, transmissão, apresentação) e focaliza apenas o T da TI. As 

novas revoluções da informação focalizam o “I”, ao questionar o significado e a 

finalidade da informação. Isto está conduzindo rapidamente à redefinição das tarefas a 

serem executadas com o auxílio da informação, e com ela, à redefinição das instituições 

que as executam.” 

O objetivo das ferramentas de Gestão do Conhecimento é modelar parte do 

conhecimento que existe nas cabeças das pessoas e nos documentos corporativos, 

disponibilizando-o para toda a organização. Com estas ferramentas, pretende-se que o 

conhecimento possa fluir através de redes de comunidades, transformando a tecnologia 

em um meio e o conhecimento em uma mensagem (CARVALHO, 2000). 

Devemos ter em mente que a tecnologia por si só não faz nada, ela ajuda as 

pessoas a se comunicarem, entretanto não gera o conhecimento necessário, nem cria a 

necessidade das pessoas de trocarem informações, pois cada pessoa ou empresa deve ter 

ciência ou chegar a um nível de maturidade necessária para reconhecer a importância 

destas ações. Em cima deste pensamento Davenport (DAVENPORT e PRUSAK, 1998) 

tem o mesmo pensamento: 

“A Gestão do Conhecimento eficaz só poderá ocorrer com a ampla mudança 

comportamental, cultural e organizacional. A tecnologia isoladamente não fará com que a 

pessoa possuidora do conhecimento o compartilhe com as outras. A tecnologia 

isoladamente não levará o funcionário a sentar diante do teclado e começar a pesquisar. A 

mera presença de tecnologia não criará uma organização de aprendizado contínuo nem 

uma empresa criadora do conhecimento.” 

Cada solução de Gestão do Conhecimento tende a ser específica para cada 

empresa em questão, isto porque cada empresa tem seu jeito, sua visão de negócios, sua 

cultura. A Gestão do Conhecimento lida com os processos de toda organização, aspectos 

culturais, estratégicos e tecnológicos, pois tenta achar maneiras e ferramentas que 

auxiliem a disseminação do conhecimento. As práticas de Gestão do Conhecimento 

devem se moldar aos processos organizacionais já existentes, buscando assim resultados 
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mais concretos. Caso contrário, a discussão sobre Gestão do Conhecimento fica restrita a 

um nível apenas conceitual, deixando de trazer um impacto transformador para o dia-a-

dia da empresa. Segundo Murray e Carvalho (MURRAY, 2000; CARVALHO, 2000), o 

significado de Gestão do Conhecimento para uma empresa depende de quatro fatores: 

cultura, tecnologia da informação, modelo de negócios e objetivos empresariais. 

Uma organização que possui a cultura de compartilhar o conhecimento, aumenta 

consideravelmente as chances de criar novas ideias que possam adicionar valor ao 

negócio. Lloyd (1996) referiu-se ao uso das tecnologias como um catalizador de 

informações o qual está forçando as organizações a reavaliar o que sabem, o que fazem 

com esse conhecimento, e principalmente desenvolver um processo contínuo que agregue 

valor para a melhoria das necessidades dos clientes. 

 

2.7. OS SOFTWARES DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Organizações que possuem um gerenciamento eficiente de informações estão 

muito mais sujeitas a alcançarem o sucesso em seus programas de gestão do 

conhecimento. Para isso, a tecnologia torna-se um meio para garantir esses objetivos, 

pois combina diversas fontes internas e externas de informações.  

A Gestão do Conhecimento é uma disciplina que se propõe a oferecer 

instrumentos que auxiliem as empresas a transformar o conhecimento em uma fonte de 

vantagem competitiva (CARVALHO, 2000). Para isso acontecer, foram criados os 

softwares de gestão do conhecimento no intuito de auxiliar os gestores do conhecimento. 

Os sistemas de Gestão do Conhecimento devem fornecer os incentivos para 

compartilhar as experiências pessoais que tradicionalmente formam o valor da pessoa 

para a empresa. Atualmente, a colaboração de uma pessoa para uma empresa reside na 

criação de um novo conhecimento, através da colaboração com outras pessoas e da 

síntese de informações e dados existentes (CARVALHO, 2000).  

Um dos desafios das áreas de tecnologias da informação é identificar, encontrar, 

desenvolver e implementar tecnologias e sistemas de informação que apoiem a 

comunicação empresarial e a troca de ideias e experiências, que facilitem e incentivem as 
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pessoas a unirem-se e a participarem; possibilitando assim iniciativas de se formarem 

grupos e redes informais (MIRANDA e AGUILLAR, 2009). Mas para isso, a informática 

teve que usar os conceitos e tecnologias existentes para tentar se adaptar a nova realidade, 

a realidade onde o negócio também faz parte do seu dia a dia. Sendo assim, essa nova 

gama de aplicações derivadas deste novo pensamento foi denominada de “softwares de 

gestão do conhecimento”, ou simplesmente KMS (Knowledge Management System). 

Alavi (ALAVI e LEIDNER, 2001) definiu sistemas de gestão de conhecimento 

como sistemas desenvolvidos para apoiar e reforçar os processos organizacionais de 

criação, armazenamento, recuperação, transferência e aplicação de conhecimento. Eles 

observaram que nem todas as iniciativas de gestão do conhecimento eram implementar 

uma solução de TI, mas de dar suporte como um facilitador. Eles também classificam os 

sistemas de gestão do conhecimento e suas ferramentas baseadas no ciclo de vida do 

conhecimento. Este modelo tem quatro fases: criação de conhecimento, armazenamento e 

recuperação, transferência de conhecimentos e aplicação do conhecimento. 

A melhor maneira de julgar os sistemas de gestão do conhecimento é ver como as 

informações fluem entre os departamentos, não existindo barreiras, onde todos tem 

acesso de forma segura, rápida e intuitiva aos dados. Um bom uso dos sistemas de gestão 

do conhecimento estimula a competitividade organizacional por melhores resultados. Um 

consenso geral entre os estudiosos na área é que para que as ferramentas de gestão do 

conhecimento funcionem de forma efetiva são necessárias soluções distintas para cada 

empresa, isto porque cada empresa tem sua cultura, processos e seus próprios problemas. 

Isto é, primeiro devemos conhecer a empresa, os usuários e a forma que eles usam os 

conhecimentos gerados para que depois possamos escolher ou desenvolver os modelos de 

gestão. 

Em seu modelo de cinco dimensões Maier (2010) tenta especificar medidas de 

forma a quantificar a eficácia dos softwares de gestão do conhecimento, suas dimensões 

são: a qualidade dos sistemas de informação, informação e a sua qualidade, conhecimento 

especializado do conhecimento, a satisfação dos usuários, impacto efetivo dos sistemas 

de gestão do conhecimento nas pessoas, no grupo e na organização. Bhatt (2005) refere-

se à necessidade de distribuição e compartilhamento de conhecimentos em toda a 

organização, ela deve ser feita através de interações entre tecnologias, técnicas, e 
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principalmente pessoas que tem o poder de influenciar diretamente sobre a eficácia da 

sua distribuição. 

 

• Os Tipos de softwares de gestão do conhecimento 
 

O maior desafio para as ferramentas de Gestão do Conhecimento está em como 

obter o conhecimento que se encontra disperso na organização e representá-lo de uma 

forma acessível a todos. Para uma ferramenta ser reconhecida com um software de gestão 

do conhecimento, ele deve possuir ou dar apoio a alguma atividade de geração, 

codificação ou transferência do conhecimento. Ele deve de alguma forma guardar, 

promover e disseminar a troca de dados em informação e depois o conhecimento. Sendo 

assim esses softwares tem algumas características comuns entre eles, segundo Dataware e 

Carvalho (DATAWARE, 2000; CARVALHO, 2000) uma ferramenta de gestão do 

conhecimento deve apresentar características básicas como:  

 

a) Arquitetura Aberta: através do uso de protocolos padronizados e interfaces 

adequadas, a ferramenta deve permitir a unificação e a integração de 

informações dispersas entre diversos sistemas de groupware, correio 

eletrônico e softwares de gerenciamento de documentos. 

b) Suporte à Distribuição: a ferramenta tem de ser capaz de ser usada em redes 

de computadores distribuídos fisicamente. Além disso, a administração do 

sistema de Gestão do Conhecimento deve poder ser feita de maneira remota 

através de ferramentas, como por exemplo um navegador web.   

c) Customizável: a ferramenta de Gestão do Conhecimento deve permitir uma 

integração fácil com as aplicações já existentes. Espera-se que a ferramenta de 

Gestão do Conhecimento seja suficientemente flexível para se adaptar a uma 

infraestrutura de Tecnologia da Informação já existente. A ferramenta deve 

incluir utilitários de desenvolvimento para que o usuário possa construir novas 

telas, desenvolver aplicações padronizadas, customizando a ferramenta de 

acordo com as suas necessidades. Desta forma, a ferramenta de Gestão do 

Conhecimento não deve ser percebida como um produto pronto e acabado, 
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mas sim como um software capaz de evoluir e incorporar novas 

funcionalidades programadas por seus usuários.  

d) Mensurável: um software de Gestão do Conhecimento deve incluir utilitários 

que permitam a medição e a verificação da forma de uso do sistema, além da 

identificação de gargalos de desempenho e outros aspectos críticos. Através da 

quantificação e do processamento de dados sobre o uso do sistema é que se 

pretende determinar se a ferramenta está ou não surtindo o efeito desejado 

entre a comunidade de usuários. A medição é instrumento potente para o 

gerenciamento. 

e) Segurança: as aplicações tradicionais usualmente requerem que o 

administrador autorize o acesso do usuário a uma informação específica. Nos 

sistemas de Gestão do Conhecimento, o foco está na maximização do acesso 

ao conhecimento. Assim sendo, as ferramentas de Gestão do Conhecimento 

geralmente partem do pressuposto de que tudo está disponível, deixando a 

cargo do administrador restringir o acesso a conteúdos específicos. Essa 

postura mais liberal do acesso às informações não significa que o sistema de 

Gestão do Conhecimento não possua uma política de segurança. Pelo 

contrário, a ferramenta de Gestão do Conhecimento deve fornecer repositórios 

seguros e obedecer às regras e os modelos de segurança dos outros softwares 

(correio eletrônico, banco de dados, bases de documentos e outros) com os 

quais irá se integrar. 

 

A ferramenta deve fornecer um ambiente que permita que os usuários possam 

acessar, administrar e manter o conteúdo de uma maneira organizada; o conteúdo 

gerenciado por esse tipo de software é o capital intelectual das pessoas. O capital 

intelectual é o ativo de maior valor para uma organização. Para uma boa escolha do 

software na maioria das vezes não se faz com uma única ferramenta, mas sim um 

conjunto delas, entrelaçadas entre si, com as características já explicadas acima. 

Principalmente, a sua escolha consiste na busca de um software que se adapte facilmente 

às necessidades específicas da empresa, que se adeque aos seus processos, sobretudo de 
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fácil compreensão dos usuários finais, e por ultimo que atenda aos requisitos técnicos do 

ambiente informacional já existente na instituição. 

Davenport (DAVENPORT e PRUSAK, 1998) apresenta sua proposta de 

classificação das tecnologias para a gestão do conhecimento agrupando os softwares nas 

seguintes categorias: sistemas especialistas e inteligência artificial, repositórios de 

conhecimento amplo, sistemas do conhecimento em tempo real, ambientes de 

conhecimento voltados para a Web, finalizando os sistemas de análise de prazo mais 

longo. A classificação apresentada concentra-se nas ferramentas voltadas para o trabalho 

colaborativo e para a preservação da memória organizacional, não contemplando 

ferramentas de apoio a inovação. 

A Microsoft (2000) propõe uma classificação das ferramentas em seis categorias: 

ferramentas de colaboração, de gerenciamento do conteúdo, inteligência empresarial, 

captura-pesquisa-distribuição de informações, workflow e aprendizado on-line. 

O estudo feito por Carvalho (2000), tenta classificar as diversas tecnologias e 

softwares de gestão do conhecimento em grupos; o estudo busca aprofundar a ideia de 

Davenport (DAVENPORT e PRUSAK, 1998), enquadrando os softwares sobre quatro 

características e oito categorias ou tecnologias básicas.  Suas características são: 

 

a) Funcionalidade Essencial: característica principal da ferramenta, diz 

respeito à função primordial para a qual o software foi projetado. 

b) Processo da Gestão do Conhecimento: a categoria da ferramenta será 

classificada de acordo com os processos de Gestão do Conhecimento 

(geração, codificação e transferência do conhecimento). Uma categoria de 

software pode oferecer suporte a um ou mais desses processos. 

c) Tipo do Conhecimento: a categoria de ferramentas é classificada de acordo 

com o tipo de conhecimento (tácito, explícito ou ambos), isto é, a 

ferramenta tenta proporcionar o intercâmbio de conhecimentos tácitos e/ou 

explícitos entre pessoas facilitando a geração de conhecimento. 

d) Área de Origem dos Conceitos: diz respeito aos campos de conhecimento 

de origem dos conceitos implementados na categoria da ferramenta, isto é, 
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quando a ferramenta nasce de uma área oriunda de outra área de 

conhecimento. 

Completando o quadro descrito Carvalho (2000), ele também apresenta as 

categorias das ferramentas que auxiliam aos usuários a classifica-las em: 

 

a) Ferramentas voltadas para Internet: o termo intranet começou a ser usado 

em meados de 1995 por fornecedores de produtos de rede para se 

referirem ao uso dentro das empresas de tecnologias projetadas para a 

comunicação entre empresas (BENETT, 1997). Hoje em dia, as 

ferramentas de intranet dentro das empresas são designadas portais; estes 

portais não estão mais limitados a estruturas internas da empresa, 

limitados a espaços físicos da instituição, podendo estar na internet, tendo 

um alcance global, com todas as características de conectividade e alcance 

que a rede mundial de computadores pode trazer. Os sistemas baseados na 

intranet privilegiam a informação interna à organização. A intranet tem 

sido utilizada pelas empresas para divulgar informações sobre os 

departamentos, resoluções da diretoria, jornal interno com notícias 

selecionadas. A sua vantagem em relação as outras ferramentas esta na 

plataforma universal baseada em programas simples e de baixo custo 

chamados de navegadores; neles são mostrados variedades de documentos, 

vídeos, tabelas, de forma simples, estruturadas e de fácil entendimento, 

com uma linguagem própria, mais direta do que as ferramentas 

convencionais. A intranet inicialmente começou de forma passiva a sua 

comunicação, isto é, onde os dados eram colocados pela instituição e seus 

funcionários tinham que buscar essa informação, hoje com as novas 

tecnologias (web2.04) e um uso cada vez mais das redes sociais, o usuário 

pode interagir uns com os outros deixando de ser passivo e se tornando 

mais participativo, expressando suas opiniões, trocando ideias, e com isso 
                                                 
4  Web 2.0: O termo web 2.0 é associado a aplicações web que facilitem a interatividade, o 
compartilhamento e a colaboração dos usuários na internet.  
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estimulando cada vez mais a troca de informação. Benett (2007) destaca 

que os funcionários de uma empresa estão preparados para uma intranet se 

confiarem uns nos outros o suficiente para compartilhar informações entre 

os departamentos. 

b) Sistemas de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos): os 

documentos formam a grande massa de conhecimentos de uma empresa. O 

GED permite preservar esse patrimônio organizando eletronicamente a 

documentação e assegurando a informação necessária na hora exata. O 

conceito de GED surgiu na década de 80 (CARVALHO, 2000) e buscava 

resgatar os documentos dos arquivos empilhados nos porões das empresas, 

colocando-os na linha de frente da batalha pela competitividade. É uma 

tecnologia que provê um meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, 

compartilhar e recuperar informações existentes em documentos de forma 

ágil e segura. Os sistemas GED consistem na digitalização de documentos 

para o meio digital. Uma de suas principais características é possuir 

aspectos arquivísticos relacionados ao tratamento da informação, como 

por exemplo a tabela de temporalidade, permitindo assim uma rápida e 

eficiente localização de documentos. O documento está sendo 

transformado de um simples pedaço de papel em um veículo de 

comunicação formado por diversos tipos de dados e capaz de subsidiar os 

processos de negócio. Cada vez, mais vemos que as novas tecnologias só 

ajudaram a aumentar ainda mais o volume de documentos que circulam 

nas organizações, visto que os meios de informação aumentam; antes só 

existiam os correios eletrônicos e documentos, hoje a sua amplitude 

começa por simples documentos e termina na internet. Segundo 

Davenport (DAVENPORT e PRUSAK, 1997), os sistemas GED são 

caracterizados como repositórios de conhecimento explícito estruturado. 

Um eficiente gerenciamento de documentos pode gerar redução de custos 

para a empresa, além de diminuir o tempo de busca dos documentos por 

parte dos profissionais que lidam diariamente com informação. 
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c) Sistemas de Groupware: é um software ou sistema baseado em uma 

interface de compartilhamento entre um grupo de pessoas envolvidas em 

tarefas comuns. Segundo Bock (2005), groupware consiste no software 

projetado para auxiliar grupos de pessoas, geralmente distantes 

fisicamente, mas que trabalham em conjunto; se propondo a aumentar a 

cooperação e a comunicação interpessoal. Hoje, os sistemas groupware se 

tornaram muito comuns entre as pessoas, isto porque como o seu conceito 

é muito amplo, ele pode ser toda a ferramenta que auxilia a comunicação 

entre grupos, neles estão presentes sistemas de e-mail, agenda corporativa, 

bate-papo, Wiki5 e até redes de relacionamento. Geralmente, os sistemas 

de groupware são proprietários, isso faz com que se diferenciem dos 

sistemas de intranet, por serem pagos trazem algumas características de 

segurança e confiabilidade próprias. Por ser um sistema marcado pela 

suposta informalidade de comunicação, ele propicia a geração de 

conhecimento bem como o compartilhamento de conhecimento tácito e 

explícito entre os usuários. 

d) Sistemas de Workflow: São sistemas que seguem uma sequência de passos 

necessários para que se possa atingir a automação de processos de negócio 

de acordo com um conjunto de regras definidas de cada organização. Elas 

podem envolver os processos da empresa, permitindo que estes possam ser 

transmitidos de uma pessoa para outra. Os sistemas de workflow permitem 

que os usuários codifiquem os processos de transferência do conhecimento 

quando se requer um método mais rígido de transferência de 

conhecimento, são tarefas metódicas, sequenciadas que exigem ordenação, 

como por exemplo processos judiciais. O objetivo dos sistemas workflow é 

determinar o fluxo do processo, mostrando as etapas corretas para 

concretização do mesmo e acompanhar constantemente todas as atividades 

                                                 

5 Wiki: é um software que permite ao usuário através de uma pagina de internet crie ou modifique 
informações livremente de forma cooperativa (MATIAS, 2003). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processos_de_neg%C3%B3cio
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que compõem o processo, podendo identificar os seus gargalos. De acordo 

com Cruz (1998), no modelo de workflow a ênfase é dada ao processo, 

pois a importância deste está no fato de ele ser o meio pelo qual a 

informação será processada, em que as regras orientam a execução de cada 

tarefa, descendo a um bom nível de detalhamento e precisão. 

e) Sistemas para Construção de Bases Inteligentes de Conhecimento: São 

sistemas baseados na área de inteligência artificial e sistemas especialistas. 

Estes sistemas geram bases de conhecimento, ou banco de dados de 

conhecimentos através de dados extraídos no ambiente ou pessoas. Eles 

têm como objetivo tentar imitar a mente humana, tentando adivinhar por 

processos estatísticos, comumente chamados de treinamentos (processos 

heurísticos), o que o ser humano imagina, respondendo perguntas e ao 

mesmo tempo armazenando dados. Segundo Lemos (1989), são programas 

que fazem os computadores parecerem inteligentes. Um computador 

inteligente é aquele que responde à pergunta mesmo que a resposta não 

tenha sido armazenada. Com os fatos que foram armazenados e com um 

“conhecimento” que foi também armazenado, o computador deduz uma 

resposta que não estava armazenada em sua memória. 

f) Business Intelligence: O BI tem sido descrito como o processo de tomada 

de decisões através da melhor utilização de pessoas, processos, dados e 

ferramentas e metodologias. A base do BI são os bancos de dados 

relacionais, data warehouses6 e Data Marts7. Eles ajudam a organizar a 

informação de maneira histórica e coloca nas mãos dos analistas de 

negócio as informações, gerando relatórios que informam os executivos e 

gerentes departamentais das tendências estratégicas, táticas e 

oportunidades que possam surgir das informações (INFORMATION 

                                                 
6 Data warehouse ou depósito de dados: Como bem define William (Bill) Inmon, considerado o pai do 
DW, esse repositório nada mais é do que um banco de dados orientado por assuntos, não volátil (os dados 
não podem sofrer modificações) e integrado (INTEL CORPORATION, 2010). 
7 Data Marts é o subconjunto do data warehouses feitos por dados específicos de áreas diferentes da 
empresa. 
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MANAGEMENT, 2010).  Segundo Williams (WILLIAMS e WILLIAMS, 

2007), podemos também defini-lo como o que ele não é:  

• Um simples produto: O BI não é um simples produto que as empresas 

podem comprar como um produto de prateleira, se adequando a 

empresa respondendo e resolvendo todos os problemas; 

• Uma tecnologia: O BI não é simplesmente um data warehouse, ou 

ferramentas de extração de dados ETL (extração, transformação 

carga), ou servidores de aplicações ou interfaces de dados; 

• Uma simples metodologia: O BI é uma metodologia, entretanto, é 

essencial para o seu sucesso combinar essa metodologia com 

adequadas soluções tecnológicas e mudanças organizacionais. O BI 

combina produtos, tecnologia e métodos para organizar as informações 

essenciais para as necessidades dos gestores, com o intuito de melhorar 

os lucros e desempenho. Mais amplamente, pensamos BI como 

informação comercial e de negócios que levam a decisões e ações. 

 

Alguns estudiosos no assunto como Quinn (2009), afirmam que as empresas antes 

de adotarem o BI devem saber para que ele serve realmente e como  funciona para depois 

tirar proveito das numerosas tecnologias e metodologia empregadas. Quinn (2009), 

afirma que o processo do BI é dividido em três partes: estratégico, analítico e 

operacional. O estratégico é o nível mais alto de abstração, é onde o executivo vê os 

indicadores de vendas, produção, as métricas do negócio em painéis de dados 

(dashboards). Lá eles avaliam as informações e tomam decisões sem saber em detalhes o 

que está acontecendo em cada área, de uma maneira mais estratégica e global. O nível 

analítico diferentemente do estratégico quer saber o porquê do ocorrido em cada área, 

analisando de forma mais profunda os dados, e descobrindo o porquê do problema ou da 

solução, avaliando tendências que podem surgir através de cenários, tentando prever o 

futuro. O ultimo estágio é o operacional; como o próprio nome diz, ele tem a tarefa de a 

partir dos dados, analises e diretrizes postas nos níveis superiores, buscar de alguma 

forma alcançar os objetivos estratégicos postos, formulando a execução das tarefas, 

pondo em pratica soluções e conceitos estabelecidos. 
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O conceito de Business Intelligence é muito antigo vem da década de 60 

(Information Management, 2010; IT Madrid – IT Business School, 2010) com o 

surgimento do DSS (Decision Support Systems8). Logo em seguida, veio o surgimento de 

conceitos similares do EIS (Executive Information Suystems9). Entretanto, o salto só se 

deu em meados de 1992 e1993 com o surgimento dos dataware houses e data marts, do 

qual tentam agregar bases de dados distintas heterogêneas de forma estruturada através de 

várias ferramentas; possibilitando assim, um salto de qualidade e de acuracidade dos 

dados. 

No começo do século XXI (Intel Corporation, 2010; IT madrid – IT Business 

School, 2010), com a explosão da internet, os sistemas tiveram que se adequar a essa 

nova realidade, os sistemas de alguma forma passaram não somente a ficar restritos ao 

domínio e conhecimento de profissionais de TI, especialistas de mercado ou altos 

executivos de empresas. Os sistemas de BI passariam a não mais restringir o acesso a 

poucas pessoas, hoje as soluções de BI estão mais expostas para um numero maior de 

pessoas, tem como uma das obrigações levar as informações a qualquer lugar e a 

qualquer pessoa. Com a internet e a explosão do comercio eletrônico, os modelos de 

negócios sofreram grandes transformações, os clientes passaram a ser mais presentes, 

ficaram mais exigentes e com isso geraram mais informações. Nas organizações, atingir 

as metas passou a exigir um envolvimento corporativo maior e, ao mesmo tempo uma 

democratização da informação. 

 O Business Intelligence passou a ser encarado como uma aplicação estratégica 

integrada, estando disponível por meio de simples desktops, estações de trabalho e nos 

servidores da empresa, surgiram assim os conceitos de BIS (Business Inteligence 

Systems) e principalmente WBI (Web BI). O Web Business Intelligence (WBI) hoje 

significa muitas coisas, mas de uma maneira simplista WBI refere-se à análise dos 

padrões de informações contidas na internet. Esses sistemas podem ser sistemas 

                                                 
8 DSS São sistemas de apoio à decisão que não são limitados aos sistemas informatizados, na qual dão 
suporte ao negócio e as tomada de decisões. Eles surgiram a partir dos sistemas transacionais e utilizam 
modelos para solucionar problemas não estruturados. (INTEL CORPORATION, 2010) 
9 EIS é uma ferramenta de consulta às bases de dados das funções empresariais para a apresentação de 
informações de forma simples e amigável, atendendo às necessidades, principalmente, dos executivos da 
alta administração. O principal objetivo do EIS é oferecer ao seu usuário, em curto espaço de tempo, uma 
visão gerencial da organização, mostrando como funcionam seus processos de trabalho e como ela se 
relaciona com o mundo externo dos negócios, clientes e fornecedores. (INTEL CORPORATION, 2010) 
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desenvolvidos pelas empresas e disponibilizados na web para facilitar o acesso as 

informações que permitam, entre outras coisas, a consulta dinâmica em tempo real dos 

dados corporativos pelos funcionários.  O Web BI também pode ser um sistema genérico 

desenvolvido para coletar dados de forma aleatória na internet ou de um site especifico 

sobre dados diversos de consumo, habito de procura ou gosto por um tipo de chocolate 

especifico durante certo período do ano, por exemplo, de um determinado grupo de 

pessoas.   

Atualmente, o BI é muito importante para as empresas, um exemplo disto é a 

pesquisa feita pela consultoria Gartner em 2009 (KING, 2009), nela os CIOs de 1500 

empresas pesquisadas disseram que nas suas prioridades de investimento durante o ano 

seria investir em sistemas de BI. A empresa de pesquisas Forrester (KING, 2009) estima 

que até o ano de 2014, os investimentos gerados passem dos 12 bilhões, diferentemente 

dos 8,5 bilhões gastos no ano de 2008. 

Cada vez mais as empresas buscam conhecer o cliente. Conhecendo melhor os 

clientes as empresas buscam oferecer melhores serviços, conquistando-os e 

consequentemente aumentando o consumo. Por isso, os sistemas de relacionamento de 

clientes (CRM) crescem a passos largos; um exemplo disto são os serviços de fidelidade 

oferecidos pelas empresas em vários segmentos de mercado. Nestes programas de 

fidelidade oferecidos, o cliente troca suas informações de compra, na sua maioria por 

brindes como forma de incentivar a troca de informações. 

 

g) Sistemas de Mapas de Conhecimento: são sistemas que não retém o 

conhecimento, mas sim mostram onde eles estão, como ponteiros para o 

conhecimento ou especialistas; os mapas de conhecimento contribuem 

para a potencial geração de conhecimento. Segundo Davenport 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998), sistemas de mapas de conhecimento 

são paginas amarelas que indicam o conhecimento sem contê-lo, para isso 

ele deve localizar os conhecimentos dentro da empresa e publicá-lo de 

forma onde as pessoas dentro da organização o encontrem. A principal 

finalidade dos sistemas de mapas de conhecimento é mostrar para as 

pessoas de dentro da empresa para onde ir quando necessitarem de 
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conhecimento. Podemos citar dois tipos de sistemas, o primeiro deles é o 

GED (Gerencia eletrônica de documentos) no qual seu objetivo é localizar 

documentos; o segundo é sistemas localizadores de especialistas, onde seu 

objetivo é indicar pessoas competentes nas áreas pretendidas. 

h) Ferramentas de Apoio à Inovação: São ferramentas feitas no intuito de 

ajudar a criar novos produtos através das ferramentas existentes que 

podem ser desde sistemas ou conhecimentos obtidos pela empresa através 

dos anos que se transformam em modelos de conduta. As ferramentas de 

apoio a inovação buscam assim organizar o conhecimento explícito 

existente para criar um ambiente que estimule a geração de insights e a 

proliferação de ideias. Segundo Amidon (AMIDON, 2000) e Carvalho 

(CARVALHO, 2000), o objetivo das ferramentas de apoio à inovação é 

colocar as pessoas em contato com o conhecimento explícito armazenado 

em patentes, nas melhores práticas e modelos conceituais, permitindo 

também a troca de conhecimento tácito e estimulando a geração de ideias e 

insights. A inovação não é consequência da quantidade de ideias, mas sim 

da implementação das boas ideias em produtos e serviços. Um recurso 

usualmente oferecido pelas ferramentas de apoio à inovação é a 

funcionalidade de simulação, que permite a concepção de novos produtos 

através de abordagens de tentativa e erro. 

 

2.8. A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em cada indivíduo, cada país, toda cultura em geral tem uma maneira de se 

expressar, de se comunicar em sociedade. Sendo assim, ela é de vital importância para a 

perpetuação do ser humano. Através da comunicação nos passamos conhecimento para os 

nossos descendentes, aprendemos com os nossos pais, e principalmente no ambiente em 

que vivemos aprendemos a disseminar a informação. Essa habilidade foi sendo adquirida 

durante séculos pelo ser humano durante seu processo evolutivo. Grande parte dessa 

evolução está em como representamos o nosso conhecimento, como somos entendidos, 
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como nos colocamos essas informações de forma compreensível para nos humanos e, no 

nosso caso na ciência da computação, as máquinas. 

Como falamos anteriormente, uma das principais teorias aceitas e descritas por 

estudiosos na área como Polanyi (2009), Nonaka e Takeuchi (NONAKA e TAKEUCHI, 

1995), o conhecimento está dividido em conhecimento tácito e explicito. O conhecimento 

tácito é aquele que está dentro do individuo e não pode ser facilmente explicitado ou 

representado, sendo assim ele é considerado um conhecimento não estruturado. Já o 

conhecimento explicito pode ser representado mais facilmente, isto porque pode ser 

explicitado através de representações ou estruturas de conhecimentos conhecidas, como 

por exemplo a linguagem falada e escrita por todos nos.  

A representação do conhecimento é uma área da inteligência artificial, onde o 

objetivo principal é representar o conhecimento de forma ou em uma maneira de fácil 

entendimento. Essa área da inteligência artificial é a que analisa o pensamento e de que 

forma ele se organiza através do uso de símbolos para representar domínios de 

conhecimento ou assuntos de maneira geral. Para isso, ela tenta explicitar os chamados 

objetos do conhecimento e os relacionamentos que ocorrem entre eles.  

A representação do conhecimento permite que os computadores reconfigurem e 

usem a informação armazenada de forma produtiva. A representação do conhecimento de 

forma sistêmica e usada para interpretar sentenças em ordem logica de dados, para isso 

precisou criar linguagens expressivas que facilitem o raciocínio. Elas são representadas 

através de uma grande variedade de formas, cada uma delas com sua  característica mais 

ou menos formalista e enfática na forma de apresentação, são elas: Frames, Rules, 

Tagging, Concept mapping, semantic networks, hypertext, information modeling e 

conceptual indexing (JENNEX, 2008). 

 

a) Um quadro (Frame) é uma estrutura que representa um conceito ou situação, 

como estar em uma sala de visitas. Cada frame tem um conjunto de atributos 

associados a ele, como: nome, peso, idade. Os frames são um tipo de 

representação na programação orientada a objeto para os sistemas 

especialistas (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 1999). 
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As descrições dos frames são chamadas objetos e suas descrições são 

chamadas de slots. 

 

 
Figura 2-1 Frames (FERREIRA e DA SILVA, 2008) 

 

b) Regras (rules) são representações de objetos para representar implicações 

logicas ou para associações com as condições sob as quais as ações devem ser 

tomadas. As regras são organizadas em classes de regras baseadas em suas 

funcionalidades, elas interferem nos relacionamentos facilitando sua 

representação (DAVIS, SHROBE e SZOOLOVITS, 1993). 

c) Tagging ou simplesmente marcação, como o próprio nome fala, são 

marcações postas em documentos diversos, por exemplo pagina da internet, 

que definem e descrevem alguma característica ou informação sobressaindo 

das demais palavras. Ela pode ser definida como a pratica de criar e gerenciar 

rótulos que categorizam o conteúdo dos dados em simples palavras 

(GETTING, 2007). 

d) Mapa conceitual é uma técnica de ensino para melhorar a retenção e a 

compreensão dos dados através da escrita. O mapa conceitual (Concept 

mapping) é um retrato de ideias ou tópicos das informações relacionados entre 

si, é uma estrutura visual do objeto descrito (JENNEX, 2008). Mapas 

Conceituais são representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam 

relações entre conceitos ligados por palavras. Representam uma estrutura que 
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vão desde os conceitos mais abrangentes até os menos inclusivos, eles são 

utilizados para auxiliar a ordenação e a sequencia hierarquizada dos conteúdos 

(KONRATH, 2011). 

 

 
Figura 2-2 Mapa conceitual (KONRATH, 2011) 

 

e) As redes semânticas (Semantic Networks) são uma notação gráfica composta 

por nodos interconectados; estes nodos representam conceitos, estes conceitos 

são um conjunto de coisas que podem estar representados e conectados através 

de ligações entre eles por possuírem características em comum (JENNEX, 

2008; REAL, 2003). Talvez a forma mais conhecida da rede semântica seja a 

web, isto porque ela é uma rede interligada através de nodos, ou links para 

outros documentos; entretanto a maioria dos textos não são semanticamente 

conectados. 
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Figura 2-3 Rede Semântica (arvore de Porfírio) (REAL, 2003) 

 

f) A modelagem da informação (Information Modeling) está preocupada com a 

especificação precisa do significado de um texto e as suas relações explícitas. 

A essência da modelagem de informações é expressa no processo de extrair os 

requisitos dos domínios, de forma completa e precisa as informações de forma 

compreensível para especialistas de domínio e desenvolvedores (JENNEX, 

2008).  

g) A indexação (Conceptual Indexing) é uma sequencia estruturada, resultante de 

uma analise aprofundada e complexa do texto; ela sintetiza e identifica pontos 

de acesso aos conteúdos do texto. Um índice estruturado do texto permite 

localizar as informações de forma eficiente, isto porque ele organiza os índices 

de forma hierárquica, através de sinônimos, ou podendo usar relacionamentos 

entre eles (JENNEX, 2008). 

 

No campo da inteligência artificial, a solução dos problemas pode ser simplificada 

durante a escolha apropriada do modelo ou ferramenta de como representamos o 

conhecimento. A representação certa do conhecimento faz com que problemas sejam 

mais rapidamente e facilmente entendidos, consequentemente resolvidos. Um exemplo 

que podemos dar é a forma de representação da escrita, onde para algumas pessoas o 



 
 

42 
 

árabe é mais difícil de ser escrito entre as pessoas no ocidente do que o português quando 

vamos descrever uma situação cotidiana do nosso dia a dia, isso por se tratarem de 

culturas e grafias totalmente diferentes.  

Na quadro 2-3 e 2-4 , mostraremos como exemplo alguns softwares proprietários 

e de código aberto e a sua classificação dentro da representação do conhecimento 

(Frames, Rules, Tagging, Concept mapping, semantic networks, hypertext, information 

modeling e conceptual indexing), mas também mostraremos sua classificação dentro dos 

conceitos descritos por Carvalho (2000). Nestes quadros as ferramentas modernas para a 

representação do conhecimento estão cada vez mais se integrando umas com as outras 

com mais de uma funcionalidade, isto é, elas cada vez mais não são simplesmente 

ferramentas de classificação ou de gerencia de documentos, possuindo no mínimo duas 

características. Ao mesmo tempo os softwares estão se tornando ferramentas distribuídas 

por redes internas ou externas, com características de redes sociais, desde um simples 

microblog até conversas multimídias de redes sociais. 

 
Quadro 2-3 Comparação / Classificação KMS 

Empresa Software Descrição 
Maneiras de representar o 

conhecimento 
Categoria 

A2iA A2iA DocumentReader 

Classificação e distribuição de documentos 

digitalizados em categorias baseados no 

conteúdo. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento. 

Abbyy USA FlexiCapture 9.0 

Classificação e distribuição de documentos 

digitalizados em categorias baseados no 

conteúdo. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento. 

Accusoft Pegasus Prizm Viewer 
Servidor web de visualização de imagens e 

distribuição.  

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet. 

Aivea Commerce Server 

Servidor web escalável de comercio 

eletrônico baseado na estrutura 

SOA(Service Oriented Architecture), 

integrado com as tecnologias microsoft 

CRM, GP, NAV,AX. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, mapa de conhecimento, 

Ferramentas voltadas para internet. 

Alfresco Alfresco 3.4 
Gerenciador de documentos/conteúdo com 

rede social própria. 

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet, GROUPWARE. 

Alterian Content Manager 
Servidor web para gerenciamento de 

documentos/conteúdo. 

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic Networks. 

GED, mapa de conhecimento, 

Ferramentas voltadas para internet, 

GROUPWARE. 

AnyDoc Software CAPTUREit 

Classificação e distribuição de documentos 

digitalizados em categorias baseados no 

conteúdo. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, mapa de conhecimento. 

 

http://www.a2ia.com/
http://www.abbyy.com/
http://www.accusoft.com/
http://www.aivea.com/
http://www.alfresco.com/
http://www.alterian.com/
http://www.anydocsoftware.com/
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Quadro 2-4 Comparação / Classificação KMS 

Empresa Software Descrição 
Maneiras de representar o 

conhecimento 
Categoria 

Applied Knowledge 

Group 

KM Solutions built on SharePoint Consultoria de desenvolvimento de 

aplicações voltadas a o microsoft 

sharepoint. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet, GROUPWARE. 

Aquire OrgPublisher Premier Software de gerenciamento de relatórios 

baseados em dicionários e layouts 

customizáveis. 

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

BI 

ASG Software ViewDirect Suite Software de armazenamento e pesquisa de 

documentos. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED,mapa de conhecimento. 

Attensity Attensity360 Software de monitoração e analise de 

redes sociais, gerando relatórios sobre 

seus resultados. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

mapa de conhecimento, Ferramentas 

voltadas para internet, 

GROUPWARE. 

Autonomy Virage Software de armazenamento e pesquisa de 

áudio e vídeo.  

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, mapa de conhecimento, 

Ferramentas voltadas para internet. 

AvePoint DocAve Software for SharePoint Consultoria de desenvolvimento de 

aplicações voltadas a o microsoft 

sharepoint. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet, GROUPWARE. 

Basis Technology Rosette Linguistics Platform Software de gerenciamento de 

texto(analise, indexação,extração, 

procura) 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

Mapa de conhecimento, Ferramentas 

voltadas para internet. 

Box.net Box.net Enterprise software de Gerenciamento e 

compartilhamento on-line de documentos 

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet, GROUPWARE. 

Brainware Braninware Distiller Classificação e distribuição de 

documentos digitalizados em categorias 

baseados no conteúdo. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento. 

Bridgeline Digital iAPPS Product Suite Conjunto de aplicações voltadas para web 

com o objetivo de compartilhar, gerenciar 

e dar ferramentas para a analise dos dados 

compartilhados. 

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet, GROUPWARE. 

ZyLAB eDiscovery and Production System Classificação e distribuição de 

documentos digitalizados em categorias 

baseados no conteúdo. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet, GROUPWARE. 

SwiftKnowledge Version 9 for the Enterprise Sistema BI de dados estruturados ou não, 

como redes sociais (web2. 0). 

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

BI, mapa do conhecimento, 

Ferramentas voltadas para internet. 

Bricolage Bricolage Gerenciador de documentos. Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet. 

Xerox DocuShare Classificação e distribuição de 

documentos digitalizados em categorias 

baseados no conteúdo. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet. 

Rivetlogic Rivetlogic solutions Soluções de software para gerenciamento 

de  documentos, integrado com 

ferramentas para redes sociais internas. 

Tagging, Concept mapping, 

Indexing,Semantic 

Networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet. 

Appian BPM Suite 

Servidor web para criação e 

gerenciamento de processos no modelo 

BPMN. 

Rules, Tagging, Concept 

mapping,Indexing,Semantic 

networks. 

GED, WOKFLOW, mapa de 

conhecimento, Ferramentas voltadas 

para internet, GROUPWARE. 

http://www.akgroup.com/
http://www.akgroup.com/
http://www.aquire.com/
http://www.asg.com/
http://www.attensity.com/
http://www.autonomy.com/
http://www.avepoint.com/
http://www.basistech.com/
http://www.box.net/
http://www.brainware.com/
http://www.bridgelinedigital.com/
http://www.zylab.com/
http://www.swiftknowledge.com/
http://www.appian.com/
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Como podemos ver na quadro acima, a maioria dos softwares de gestão do 

conhecimento existentes no mercado se propõe em capturar e organizar documentos de 

forma estruturada. Na sua maioria, os softwares de captura e gerenciamento de 

documentos se utilizam de tecnologias de reconhecimento de caracteres, de marcações de 

palavras; eles extraem os dados de diversos documentos (cartas, memorandos, contas, 

relatórios), classificam e armazenam os dados a partir de características pré-estabelecidas, 

geralmente por assuntos do interesse do usuário. Todos esses dados capturados são 

posteriormente agrupados e enviados de forma automática para pessoas responsáveis 

como forma de mensagens, como também suas possíveis ligações com outros 

documentos. Para toda essa integração de dados e reconhecimento algumas tecnologias 

andam juntas, é o caso do reconhecimento de caracteres (OCR), mapa de conhecimento, 

indexação, redes semânticas, agentes de conhecimento. 

Outra característica destes softwares e a preocupação cada vez maior com a 

iteração do usuário, cada vez mais as empresas estão descobrindo o uso da informação 

através de redes sociais através de portais internos ou através da internet. Cada vez mais 

os softwares antes restritos a sistemas internos nas empresas, com bases de dados 

internos, estão se tornando coisa do passado, com o surgimento da internet as empresas 

além de tirarem proveito das suas informações elas procuram dados em outras bases 

espalhadas no mundo. Essa procura por informação atualmente é representada em três 

etapas em ordem crescente de complexidade: totalmente interna de maneira estática, 

interna de maneira dinâmica e externa.  

A primeira fase é representada pelas características das bases pesquisadas, elas 

são totalmente estáticas por não terem o dinamismo e falta de regras imposta por outros 

mecanismos de comunicação modernos (redes sociais), são através de bases estáticas. 

Elas são representadas pelas bases de dados, bases de documentos, sistemas de gestões 

integradas (CRM, ERP), e em bases de dados já filtradas e agrupadas através dos 

Datamarts (BI). A segunda etapa também é representada pela característica de 

armazenamento e pesquisa, ela agrega característica da fase anterior com as novas de 

maneira mais detalhada. Ela tem como o objetivo além de procurar por informações em 

bases estáticas, procurar também em bases com informações sendo criadas a todo o 
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instante pelo usuário, podendo ou não ter significado; muitas vezes são através de 

modelos baseados em portais de informação (intranet). Nestes portais, as informações 

surgem muito mais rápidas, pois são alimentados através de redes sociais internas 

compostas de blogs, fotos, comentários, vídeos, uma infinidade de informações que 

devem ser processadas para a pesquisa. A terceira fase é a mais complexa até pela sua 

complexidade de tamanho, ela tenta não ter fronteiras e métodos para sua procura, pois 

tenta agregar todas as características anteriores, mais a possibilidade de pesquisa em 

qualquer base de dados distribuída pelo mundo. Isto é, depois das procuras internas e 

externas dentro do ambiente da empresa, esses softwares tentam expandir a maneira de 

buscar informação não se limitando aos meios físicos; eles buscam diversas informações, 

preferencialmente pela internet, em diversas páginas, portais de informações, através das 

diversas redes sociais distribuídas no mundo, a procura de dados pré-estabelecidos pela 

empresa e extraem informações relevantes que podem ser usadas para pesquisas diversas 

de satisfação e melhoria, tanto dos produtos como forma de também se comunicar. 

A principal pergunta sobre representação do conhecimento é: “O que é 

conhecimento?”. No capitulo 3 (três), descrevemos varias definições sobre o 

conhecimento, e a definição mais aceita atualmente; entretanto outra pergunta surge a 

partir da primeira que é: “Onde está o conhecimento”. Como já falamos o conhecimento 

está dentro de cada um, individualmente falando, mas como é sabido nos não estamos 

isolados, vivemos em sociedade e trabalhamos em grupos, estes grupos podem ser 

organizações, empresas, instituições e a sua própria família; sendo assim externalizar 

esses conhecimentos do nosso dia a dia gerando valor fica cada fez mais complexo, pois 

agora se trata de várias pessoas, em rede, e cada uma com as suas particularidades. 

Uma maneira de externalizar nossos conhecimentos nos dias atuais são os 

arquivos de dados. Os arquivos de dados podem ser constituídos em vários formatos 

como planilhas, arquivos de texto, e-mails, etc. Estes arquivos estão distribuídos e 

guardados em servidores de dados pelo mundo, gerando assim um grande repositório de 

dados. Esses repositórios possuem um grande desafio, um problema da tecnologia 

moderna, que é como usamos esses dados, como tiramos proveito dessa grande massa de 

dados dispostos através de vários formatos, de vários assuntos distintos, e finalmente 
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como podemos combinar esses dados para gerar valor; para isso devemos descobrir esses 

dados, ler esses documentos, combiná-los, mas para isso só a tecnologia não é a resposta. 

Computadores não fazem conexões entre as informações, eles precisam de ajuda, 

para isso são criadas representações específicas, as chamadas ontologias, que podem ser 

representadas como proposições ou predicados lógicos.  

 

2.8.1. A ONTOLOGIA 

 

A ontologia tem suas origens na filosofia e lida como os aspectos metafísicos da 

existência da natureza, abordando aspectos que estão ligados a representação de vários 

significados, relacionamentos entre o concreto, o abstrato, o geral e o especifico. Pode-se 

dizer que historicamente muito da filosofia tem sido dedicada à construção de uma 

representação (ontologia) de alto nível, um modelo resumido da realidade, dos seus 

componentes primários, das suas características essenciais, e as diversas relações que 

dizem respeito entre eles (BUCHHOLZ, 2008). Uma ontologia é um modelo do ambiente 

de informação, é composto por rótulos ou termos dispostos numa hierarquia com 

relacionamentos (SMARTLOGIC, 2011). 

Uma ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos 

dentro de um campo ou domínio de dados e os relacionamentos entre estes. Uma 

ontologia é utilizada para realizar inferência sobre os objetos do domínio (JENNEX, 

2008). O que a ontologia tem em comum com a ciência da computação e a filosofia, é a 

representação de entidades, ideias e eventos, juntamente com suas propriedades e 

relações, de acordo com um sistema de categorias. Quando utilizamos essas ontologias 

em áreas como a inteligência artificial, elas são usadas como uma forma de representação 

sobre o mundo descrito; a maioria das ontologias descrevem indivíduos (instâncias), 

classes (conceitos), atributos e relações (BUCHHOLZ, 2008; MATRUSRI EDUCATION 

SOCIETY, 1995). As ontologias estão divididas em:  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio
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• Indivíduos: instâncias ou objetos básicos; 

• Classes: conjuntos, coleções, conceitos, categorias de programação, tipos 

de objetos, ou tipos de coisas. 

• Atributos: aspectos, propriedades, recursos, características ou parâmetros 

que os objetos, e classes, podem ter e compartilhar; 

• Relacionamentos: as formas como os objetos podem se relacionar com 

outros objetos; 

• Termos de função: estruturas complexas formadas por relacionamentos 

que podem ser usadas em lugar de sentenças ou indivíduos; 

• Restrições: são afirmações que devem ser verdadeiras para que elas sejam 

aceitas como verdade; 

• Regras: são sentenças no formato logico (“se-então”) que descrevem 

inferências logicas que podem ser extraídas a partir de uma afirmação de 

uma forma particular; 

• Axiomas: sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é 

considerada como óbvia; 

• Eventos: são mudanças de relações ou atributos descritos através das 

linguagens da ontologia. 

 

Linguagens de ontologias são linguagens formais 10 usadas para construção de 

ontologias. Elas permitem a codificação de conhecimento sobre domínios específicos e 

costumam incluir regras de raciocínio que suportam a transformação desse conhecimento. 

As Linguagens de ontologias são normalmente linguagens declarativas, e quase sempre 

são generalizações (FREITAS, 2003). 

A ontologia está dividida em duas categorias, a formal e a informal 

(BUCHHOLZ, 2008). A ontologia formal é uma ontologia com uma estrutura que é 

                                                 
10 Linguagem formal: conjunto de cadeias de símbolos tomados de algum alfabeto. Um alfabeto é um 
conjunto finito de símbolos. A notação de um alfabeto pode ser composta de quaisquer símbolos como 
números, dígitos ou palavras (WINTNER, 2001). 
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guiada e definida através de axiomas11. O objetivo da ontologia formal é fornecer uma 

visão imparcial do domínio de conhecimento sobre a realidade. As ontologias formais são 

baseadas em uma ontologia de nível superior (Upper Level), onde os domínios são 

comuns a outros domínios; como por exemplo, veículo. A ontologia formal fornece 

ferramentas para verificações de consistência da ontologia descrita, se aplicada 

corretamente permite evitar que possíveis erros encontrados na modelagem das 

informações possam ser propagadas. 

A ontologia informal faz parte da ontologia formal, isto porque ela classifica o 

que a ontologia formal de maneira mais ampla descreve e ela tenta estruturar de maneira 

hierárquica os domínios de conhecimento. A ontologia informal é baseada nas 

taxonomias 12 , ou esquemas particulares de classificação dispostos em uma estrutura 

hierárquica, isto é, organizada por tipos, subtipos, tanto com suas generalizações bem 

como suas especificações. Esses relacionamentos podem ser de herança, do tipo pai e 

filho, herdando as propriedades, comportamentos e restrições; como por exemplo: carro é 

um subtipo de veículo, de modo que qualquer carro é também um veículo, mas nem todo 

veículo é um carro, entretanto o carro herda todas as características da classe veiculo.  

A Figura 2-4, mostra os tipos de bebidas classificados de acordo com os atributos 

alcoólicos, não alcoólicos, quentes, espumantes, com cafeína, feitos a partir de uvas, e 

feitos a partir de grãos; baseados no método da ontologia formal. 

 

                                                 
11  Axiomas: Princípio evidente por si mesmo, particularmente em matemática. O matemático grego 
Euclídes definiu o axioma como uma noção comum, ou seja, uma afirmação geral aceita sem discussão 
(VERBETES, 2011). 
12 Taxonomias: A Taxonomia é a ciência que se ocupa da classificação dos seres vivos, utilizando um 
sistema uniforme que expressa, da forma mais fiel, o grau de semelhança entre eles (OLIVEIRA, 2007). 
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Figura 2-4 Ontologia Formal (FORMAL CONCEPT ANALYSIS HOMEPAGE, 2010) 

 

A ontologia esta dividida em três tipos: 

• Domínio (Domain ontology): modela uma parte especifica ou domínio, 

isto é, ele conceitua o domínio em questão dando significado; 

• Superior (Upper ontology): modelo dos objetos comuns que são 

geralmente aplicáveis a uma grande variedade de ontologias de domínio, 

classificando diferentes categorias existentes no mundo; 

• Representação (Representation or Meta-ontology): agrupa as 

representações com o intuito de formar grupos. 

 

Por mais avançada que seja a metodologia aplicada a classificação das “coisas”, a 

ontologia é composta de restrições, restrições que fazem com que nem todas as 

particularidades do domínio sejam representadas e as informações não sejam 

aproveitadas; esta por exemplo é uma das principais restrições impostas das linguagens 

durante tradução do mundo real. Algumas outras restrições são:  

 

• Interpretações erradas sobre o domínio de conhecimento geram descrições 

e interpretações erradas, sendo assim uma fonte de erros; 

• Comprometimento ontológico, isto é, quando escolhemos uma linguagem 

temos que ter noção que a sua escolha limita o campo de visão e de como 
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eles são criados, vinculados, conectados, representados de maneira geral, 

nos guiando de acordo com as suas regras, e levando-os inevitavelmente a 

imperfeições. 

 

As Ontologias informatizadas de hoje tentam capturar algum aspecto do 

conhecimento explícito dentro de um domínio específico, tais como medicina, 

contabilidade, finanças ou engenharia. Com esse conhecimento, a ontologia ajuda ao 

computador ou programa de computador, de alguma maneira prática, a operacionalizar 

os principais conceitos explicitados e colocá-los em regras especificas operacionalizando-

as. Por exemplo, através dessa explicitação ficam mais fácil os programas de 

computadores procurarem na internet ontologias das quais armazenam informações e 

através delas checassem com maior precisão documentos, ou informações uteis para a 

compra de mercadorias como um simples tipo de macarrão. O propósito da ontologia é 

cada vez mais dar a aparência humana ao computador, embora falte capacidade 

intelectual, e com um poder de processamento modesto em relação ao ser humano, nos 

tentamos fornecer a ele um vocabulário explícito de coisas, ideias, ações, relações e 

comportamentos. 

Nos últimos 40 anos (BUCHHOLZ, 2008), a ontologia se tornou um componente 

principal da informatização e transformação dos dados, especialmente na construção de 

grandes bases de dados, as chamadas “knowledgebases”. As ontologias também tem um 

papel predominante no desenvolvimento de softwares, Inteligência Artificial, serviços 

Web, e-business, informações e recuperação de documentos, e-commerce, sistemas de 

apoio à decisão, informática médica, as tecnologias de Web Semântica, e naturalmente, 

em várias aplicações de TI da gestão do conhecimento. 

 

2.8.2. AS LINGUAGENS DA ONTOLOGIA 

 

As linguagens da ontologia são modelos de informações contextuais das quais 

descrevem tipos existentes no domínio, seu proposito geral é: 
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• Dar suporte a comunicação para o entendimento humano; 

• Possibilitar o processamento computacional, facilitando assim o 

acesso baseado em conteúdo, permitindo a integração entre diferentes 

informações dos sistemas. 

Com o uso cada vez maior de sistemas baseados na web, uma área de impacto 

atualmente é a Web Semântica, nela os computadores tentam encontrar o sentido dos 

dados através de serviços disponíveis na web (agentes inteligentes). Alguns padrões 

foram criados pelo consorcio da internet (W3C) e a comunidade petrolífera europeia 

como: o DARPA (Agent Markup Language - DAML) e a camada de inferência 

(Ontology Inference Layer – OIL), elas fornecem um rico conjunto de construções com 

as quais a criação de ontologias torna-se mais fácil, de modo a tornar legível por 

máquina. Abaixo mostraremos algumas linguagens ontologias como exemplos, e como 

eles se dividem para um maior entendimento, mostraremos as mais conhecidas bem como 

algumas novidades extraídas da web, portanto muitas delas estão em fase de 

desenvolvimento e ainda não são padrões, portanto podem nunca serem usadas 

efetivamente. De maneira geral, as linguagens ontológicas estão divididas em linguagens 

feitas por sintaxe ou por estrutura (JENNEX, 2008). 

As linguagens por sintaxe são linguagens codificadas por marcadores, isto é, 

através de esquemas/estruturas elas descriminam suas informações do texto de forma 

diferenciada do texto comum, marcando-os e destacando os seu conteúdo. Um exemplo 

desta linguagem estruturada e o HTML13 (HyperText Markup Language), e o XML14. 

Está ultima é a base de toda a linguagem ontológica moderna. 

 

1. A linguagem de descrição de recursos (RDF - Resource Description 
Framework) 

 

                                                 

13 HTML: é uma linguagem com a qual se definem as páginas web. Basicamente trata-se de um conjunto 
de etiquetas (tags) que servem para definir a forma na qual se apresentará o texto e outros elementos da 
página (ALVAREZ, 2004). 

14 XML: Linguagem de marcação estruturada para transportar dados na web (W3SCHOOLS, 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://www.criarweb.com/artigos/7.php


 
 

52 
 

A linguagem de descrição de recursos (RDF - Resource Description Framework) 

é originalmente um modelo de linguagem metadados (dados sobre dados) genérico, usado 

para descrever as "coisas" e "recursos" na web. O modelo RDF é baseado no modelo 

entidade relacionamento ou um diagrama de classes; um documento RDF é basicamente 

uma lista de declarações sob a forma de triplas, tendo como formato clássico: objeto, 

propriedade, valor. Abaixo, figura 2-5, mostraremos um exemplo da linguagem 

RDF/XML (JENNEX, 2008). 

 

 
Figura 2-5 RDF/XML (JENNEX, 2008) 

 
2. A linguagem RDF Schema (RDFS) 

 

 A linguagem RDF Schema (RDFS) está ampliando o vocabulário RDF para 

permitir descrever taxonomias de classes e propriedades. Ele também amplia as 

definições para alguns dos elementos do RDF, por exemplo, ele define o domínio e o 

conjunto de propriedades, relacionando as classes e propriedades RDF em taxonomias 

usando o vocabulário RDFS (OBITKO, 2007), conforme figura 2-6. 
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Figura 2-6  RDF schema (OBITKO, 2007) 

 
3. A linguagem OIL (Ontology Inference Layer) 

 

A linguagem OIL (Ontology Inference Layer) fornece primitivas de modelagem 

utilizadas em ontologias de quadros, sua sintaxe vem das linguagens RDF e XML. Ela 

possui três aspectos importantes: semântica formal apoiado por uma logica descritiva, 

primitivas de linguagem muito ricas baseadas em quadros (frames), um padrão de 

sintático de troca de notações proposta pela W3C (ZHDANOVA e KELLER, 2005). 

 

4. A linguagem DAM+OIL 
 

A linguagem DAM+OIL é uma linguagem desenvolvida especificamente para a 

web semântica, foi concebido para descrever a estrutura de um domínio. DAML + OIL 

adota uma abordagem orientada a objetos, com a estrutura do domínio a ser descrita em 

termos de classes e propriedades, com um conjunto de axiomas que afirmam 

características dessas classes e suas propriedades. Ela explora os padrões já pré-existentes 

(XML, RDF) acrescentando princípios de orientação de objetos e sistemas de quadros 

(Frame-based systems15) (ZHDANOVA e KELLER, 2005), conforme figura 2-7.  

                                                 
15 Frame based systems: são sistemas de representação do conhecimento que usam quadros (frames) para 
representar um domínio. Um quadro é uma estrutura que representa um conceito ou situação, como estar 
em uma sala de visitas (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 1999). Cada frame tem 
um conjunto de atributos associados a ele, como: nome, peso, idade. Os frames são um tipo de 
representação na programação orientada a objeto para os sistemas especialistas. 
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Figura 2-7 DAML+IOL (DARPA, 2001) 

 

5. A linguagem de ontologia web (OWL - Web Ontology Language) 
 

A linguagem de ontologia web (OWL - Web Ontology Language) é uma 

linguagem de representação semântica para apresentação e compartilhamento de 

ontologias na web. O OWL foi desenvolvido como uma extensão do vocabulário do 

RDF, sendo derivado do DAML e do OIL. Uma ontologia OWL é um gráfico RDF onde 

retornam um conjunto de triplas. Na figura 2-8, está um exemplo da linguagem OWL 

referente à classe vinho. 

 

 
Figura 2-8 Linguagem OWL (W3C, 2011) 

 

As linguagens por estrutura se dividem em: 
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6. A linguagem F-lógica (frame logic) 
 

A linguagem F-lógica (frame logic), combina as vantagens da modelagem 

conceitual com o orientado a o objeto, a linguagem é baseada em quadros e oferece uma 

sintaxe declarativa, compacta e simples, assim como a semântica bem definida de uma 

linguagem baseada em lógica. Os recursos incluem, entre outros, a identidade do objeto, 

objetos complexos, herança, polimorfismo, métodos de consulta, e o encapsulamento. O 

seu padrão de programação está baseado na relação de orientação a objetos. Abaixo, 

figura 2-9, mostraremos um exemplo de uma pesquisa feita na linguagem F-logic. 

 

 
Figura 2-9 F-logic query (JENNEX, 2008) 

 

7. A linguagem OKBC (Open Knowledge Base Connectivity) 
 

A linguagem OKBC (Open Knowledge Base Connectivity) é uma interface de 

programação para acessar bases de conhecimento armazenadas nos sistemas de 

representação do conhecimento. O OKBC é a evolução do GFP 16  (Generic Frame 

Protocol) e como ele, é baseado em um modelo genérico de representação de quadros 

(frames), consistindo em um conjunto de funções de acesso, permitindo o 

desenvolvimento de ferramentas, como navegadores, para acessar as bases. Abaixo, 

figura 2-10, mostraremos um exemplo de uma pesquisa feita na linguagem OKBC.  

 

 
Figura 2-10 OKBC (JENNEX, 2008) 

 
                                                 
16 GFP: Modelo genérico de representação de quadros (frames), sendo representada por um conjunto de 
funções de acesso a base de dados em sistema KMS (SRI INTERNATIONAL, 1995). 
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8. A linguagem GELLISH 
 

A linguagem GELLISH é uma linguagem formal onde a observação de qualquer 

fato pode ser expressa em uma relação entre dois objetos, chamada objeto-relação-objeto. 

A construção objeto-relação-objeto é apoiada pela observação de que fatos complexos 

podem ser expressos como conjuntos de relações binárias. Além disso, a relação e cada 

um dos objetos relacionados desempenham um papel particular dentro deste domínio, 

sendo assim, ele classifica as relações e as distinguem essas relações dos seus papeis 

separando-os e individualizando de acordo com a sua necessidade de representação. 

Esses papeis juntos formam um dicionário de dados, onde para cada variação da 

linguagem existe um dicionário de dados GELLISH, como: Gellish Dutch, Gellish 

German, Gellish English, etc. Uma característica da linhagem GELISH é que todos 

devem usar um único dicionário de dados, isto é usar os mesmos conceitos e no maximo 

criar novos objetos (instancias) para criar novos subtipos de objetos ou novos tipos de 

relações. Gellish destina-se a facilitar a padronização dos dados em bancos de dados e 

fornecer uma estrutura de dados universal para o intercâmbio de dados de maneira geral. 

Geeknet (2011) nos mostra na tabela 2-11, uma tabela de dados GELLISH com as suas 

três colunas básicas representando a construção objeto-relação-objeto (left hand object – 

relation type – right hand object). 

 
Tabela 2-5 Tabela de dados Gellish (GEEKNET, 2011) 

 

 

9. A linguagem Cycl 
 

A linguagem Cycl originalmente foi uma linguagem baseada em quadros 

(frames), entretanto atualmente ela é uma linguagem declarativa baseada na logica de 

primeira ordem. A logica de primeira ordem é baseada em um predicado com um ou mais 

argumentos ao invés de símbolos sequenciais sem estruturas. Uma particularidade e que a 

linguagem Cycl é usada para representar o conhecimento armazenado na base de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gellish_English
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conhecimento Cyc, disponível a partir Cycorp; entretanto o código-fonte escrito em Cycl 

lançado com o sistema OpenCyc é licenciado como código aberto. A linguagem Cycl tem 

três ideias básicas: primeiro, as constantes usadas são nomeadas para se referir as 

informações dos conceitos representados; segundo, as constantes são agrupadas em 

generalizações, especializações de hierarquias e categorias (REFERENCE.COM, 2008). 

 

 

Figura 2-11 Cycl (REFERENCE.COM, 2008) 

 

A linguagem KIF (Knowledge Interchange Format -KIF) é uma linguagem 

concebida para ser usada para a troca de conhecimentos entre diferentes sistemas. Ele é 

baseado na lógica de predicados semânticos e sintaticamente na linguagem LISP17. A 

linguagem KIF é altamente expressiva e pode servir como um formato de intercambio 

entre os vários formalismos de representação do conhecimento (OBITKO, 2007). 

 

 
Figura 2-12 KIF (OBITKO, 2007) 

 

                                                 
17  Lisp: é uma linguagem dinâmica, cujos programas são constituídos por pequenos módulos, de 
funcionalidade genérica e que cumprem um objetivo muito simples. É a sua combinação que produz um 
programa completo. Os módulos desenvolvidos em Lisp possuem, geralmente, uma funcionalidade que 
ultrapassa largamente os objetivos para que foram concebidos. A não tipificação de dados, a possibilidade 
de tratar dados e programas de um mesmo modo e a indistinção entre funções definidas pela linguagem e 
funções definidas pelo programador são algumas das razões da sua flexibilidade (LEITÃO, 2005). 
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A linguagem DOGMA é composta por uma base ou um conjunto de predicados e 

camadas que podem ser chamadas de regras. Esse conjunto de predicados é formado por 

lexons, isto é, uma combinação de triplas da linguagem RDF/OWL, uma conceitualização 

do domínio. A camada de regras funciona como o meio de comunicação composta por 

restrições entre a base e as aplicações. 

 

 
Figura 2-13 DOGMA (JENNEX, 2008) 

 

2.9. AS ATUAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

A tecnologia aplicada aos negócios surgiu para minimizar o trabalho de gestão 

corporativa, otimizar e aperfeiçoar os processos; e nos dias atuais como forma aprimorar 

a comunicação, como uma sociedade da informação. As informações a partir de então 

passam a ter valor, não mais como somente uma avalanche de dados, ou até mesmo por 

informações que muitas vezes se perdem pela quantidade, qualidade, foco ou relevância.  

De acordo com alguns pesquisadores, a visão da era da informação onde a 

tecnologia da informação tem o poder de modificar outras ciências e modificar a maneira 

que as pessoas se comunicam e vivem são de certa forma equivocada, pois esse mito de 

total transformação pela sociedade do conhecimento tem fatores políticos, econômicos, 

sociais, e porque não falar religiosos muito complexos; mais difíceis ainda de serem 

mensurados e entendidos; a cultura de um país ou de uma empresa é formada por 

pessoas, e as pessoas são influenciadas pelo meio ambiente. A parte principal de qualquer 

processo de mudança é a informação, portanto não podemos desassociá-lo do contexto 

que o vive, “Estamos tão acostumados com essas abstrações que tendemos a acreditar que 

o significado reside no pedaço de informação, e não no contexto do qual ele foi 

abstraído” (PITASSE e LEITÃO, 2002a). A informação é uma representação simbólica e 
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formal de fatos ou ideias, potencialmente capaz de alterar o estado de conhecimento 

(CARVALHO, 2000).  

No seu artigo: “Tecnologia da Informação e Mudança: uma abordagem Crítica”,  

Pitasse (PITASSE e LEITÃO, 2002) nos mostra um pouco sobre esse assunto de que a 

informática será a salvação do homem moderno: 

“O mito criado em torno dos benefícios que a tecnologia em geral e a Tecnologia 

de Informação (TI) em particular inexoravelmente trazem para a humanidade, deixa-nos 

mais incautos a sensação de estarmos no limiar de uma nova sociedade, já denominada 

“economia da informação”, inerente ao que se está chamando de “sociedade do 

conhecimento”. 

É como se o desenvolvimento da tecnologia fosse capaz, por si só, de acarretar 

uma mudança ideológica e paradigmática no modelo de gestão das organizações e na 

qualidade do relacionamento das organizações com o ambiente. 

Atualmente é quase um consenso no meio acadêmico e empresarial de que a 

tecnologia da informação deve estar alinhada ao negócio das empresas, isto porque cada 

vez mais a tecnologia tem deixado de ser um diferencial nas empresas; a velocidade de 

adaptação e assimilação das tecnologias vigentes pelas empresas tem tornado comuns em 

todas as áreas, fazendo com que os processos se tornem mais ágeis e rápidos. A TI 

evoluiu de uma orientação tradicional de suporte administrativo para um papel 

estratégico dentro da organização, para isso ela desenvolve ferramentas que devem 

permitir cada vez maior a troca de informações e o maior aproveitamento do 

conhecimento dentro da organização. 

 

• As ferramentas e tendências no mercado de gestão do conhecimento 
 

Como já falamos anteriormente, qualquer ferramenta tecnológica que facilite a 

comunicação se encaixa no contexto de ferramenta de gestão do conhecimento, 

ampliando assim muito o horizonte dessas ferramentas. Entretanto, existem tecnologias 

sendo desenvolvidas e aprimoradas diariamente pelas empresas de tecnologias e pelas 

empresas; muitas dessas ferramentas estão convergindo, agregando outros conceitos antes 
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existentes em ferramentas distintas, como por exemplo, de Gropuware ou de Business 

Inteligence. 

No final da década de noventa e na primeira década de 2000 vimos uma revolução 

na área tecnológica e principalmente na de comunicação, a grande mudança não se deu 

por tecnologias novas, mas sim no meio das pessoas utilizarem a tecnologia para se 

comunicarem, e o grande responsável por isso foi a internet. A internet tornou-se popular 

e acessível para a grande massa das pessoas, essa mudança atingiu não somente o meio 

tecnológico, mas também todos os meios de comunicação influenciando a forma das 

pessoas se comunicarem, de divulgarem as informações em uma forma mais ágil e direta 

de espalhar o conhecimento, rompendo as barreiras já antes rompidas pelos e-mails ao 

redor do mundo, isto porque elas começaram efetivamente a usarem a internet como 

forma de buscar informação. Entretanto, essa informação até hoje na internet, encontrava-

se dispersa, as pessoas tinham que procurar informações para gerar seus conhecimentos, 

entretanto não era suficiente para as pessoas passarem horas navegando nos sites 

procurando os dados, juntando quebra-cabeças para formar o conhecimento. 

Partindo deste principio onde as informações estavam em vários lugares dispersos 

na rede, viu-se a necessidade de agrupar essas informações em um único lugar, 

centralizar de forma a ajudar ao usuário achar e processar essas informações mais 

facilmente, para isso foi criado o conceito de portais. Os portais da internet nada mais são 

do que uma pagina de internet onde o usuário pode ter acesso, de forma centralizada, a 

todo o conteúdo da sua rede de forma continua, separado por assuntos, através de 

caminhos (atalhos) na própria pagina. Eles podem estar dentro das instituições de forma 

privada de acesso, numa intranet, ou fora da rede das empresas, internet. Na maioria dos 

portais os usuários tinham todas as informações em um único lugar, em um único meio 

de comunicação estática, podendo colocar varias informações, dos mais diversos 

possíveis, de acordo com a necessidade da empresa. Entretanto, essas informações eram 

informações imperativas, de certa forma passiva para quem estava “navegando” nelas, 

isto porque quando foram criados inicialmente os portais só davam informações 

pertinentes às empresas, não deixando os usuários trocarem informações e ideias entre 

eles de forma mais interativa, e consequentemente limitando o poder de distribuição da 

informação.  
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Hoje com o surgimento de novas tecnologias como a da Web 2.0, e de novos 

conceitos como, por exemplo, de redes sociais, esses portais ainda estão em voga, 

entretanto tiveram que se adaptarem a os novos tempos, eles tiveram que agregar essas 

tecnologias, isto é, ele continua sendo um portal onde é a tela inicial do usuário, mas 

agora ele passa a agregar mais valor, visto que ele ganha interatividade com o usuário, 

permitindo não somente coletar informações, mas também participar dos acontecimentos 

discutindo e passando informações em tempo real em salas de bate-papo, blogs, postando 

sons, vídeos, criando documentos e construindo wikis. Sendo assim, o portal multimídia 

vêm de forma a contribuir com o conhecimento empresarial dentro das organizações. 

Estes portais estão surgindo com um novo conceito onde os conteúdos podem ser 

estruturados ou não, procedentes de sistemas de imagem, sistemas de gerenciamento de 

documentos, sistemas legados, bancos de dados, servidor de arquivos e de qualquer outra 

forma de arquivos digitais como som, vídeo; são os sistemas de gestão de conteúdo, eles 

são focados na captação, ajuste, distribuição e gerenciamento das informações 

(conteúdos) para apoio ao processo de negócios de toda a empresa. 

A internet evoluiu muito desde a sua criação, muitas tecnologias foram criadas. 

Entretanto, alguns conceitos se sobressaem mais do que as tecnologias embarcadas nela. 

O principal conceito da criação de grupos de usuários que compartilhem ideias, é o 

conceito que forma a ideia principal desde os primórdios da internet, ela está se tornando 

cada vez mais ativa através das redes sociais. As redes sociais atuais surgiram de certa 

forma para preencher uma falta de humanidade, de um contato mais próximo, de 

interação entre os participantes de forma mais rápida, instantânea. Um exemplo disto são 

os comunicadores instantâneos como o MSN 18 , mini blogs como o Twitter 19  e o 

Facebook20, eles são ferramentas que auxiliam os usuários nessa interação multimídia 

cada vez maior. Portanto, para funcionar foi necessário uma evolução tecnológica 

chamada Web 2.0. A Web 2.0 é a segunda geração da internet, onde o paradigma de só 

                                                 
18 MSN: Comunicador de mensagens instantâneas multimídia da Microsoft. 
19 Twitter: Rede social e servidor de microblog, permitindo ao usuário enviar e receber textos de 140 
caracteres enviados pelo website, sms ou qualquer aparelho que conecte a internet com softwares 
específicos de acesso.  
20 Facebook: Rede social onde usuários criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocam 
mensagens privadas e públicas entre si e participam de grupos de amigos. Segundo a empresa Alexia 
(http://www.alexa.com/topsites em 06/12/2010) especializada em trafego da internet verificou a empresa 
como a segunda no ranking mundial de acessos, só perdendo para o site de pesquisas Google.  

http://www.alexa.com/topsites%20em%2006/12/2010
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receber as informações da primeira geração foi quebrado pela a interação maior com o 

usuário, onde as comunidades são baseadas na web e nos serviços de hospedagem de 

sites intrusivos. A Web 2.0 é um ambiente de conhecimento orientado onde interações 

humanas geram conteúdo e ele é publicado, gerido e utilizado através de aplicações de 

rede em uma arquitetura orientada a serviços. Como exemplo podemos citar os Blogs, 

Wikis, Podcasts, RSS21, API22, Bookmarking23. 

Uma das tecnologias que estão sendo desenvolvidas e que será um salto ainda 

maior nesta interatividade chamasse Web 3.0. A Web 3.0 ou a web semântica. Além das 

funcionalidades da Web2, essa nova geração da internet trará uma estruturação baseada 

no conteúdo da pagina, isto é, ela fara com que o conteúdo tenha um significado não só 

para os seres humanos, mas também para as máquinas. Isto porque a web semântica 

funciona como anotações dentro das estruturas das páginas, essas anotações vêm da área 

da ontologia 24 , na qual tenta representar as informações contidas em nomenclaturas 

comuns entre homem e máquina. A Web 3.0 criará um ambiente onde os “agentes de 

conteúdo” possam ir de pagina a pagina e procurarem por informações pré-estabelecidas, 

rotuladas de forma a identificar o seu conteúdo facilmente, de forma mais rápida e 

precisa, sendo assim possam procurar os conteúdos específicos dentro da sua rede ou 

vasculhem a internet atrás das informações que tenham um significado de maior 

importância. O próximo passo para essa tecnologia evoluir passa pela criação de 

softwares de gestão baseados em semânticas, sendo assim esses sistemas contribuirão 

significantemente para a gestão do conhecimento, isto porque cada vez mais essas 

ferramentas tendem a se adequar de forma flexível aos conteúdos, facilitando e 

disseminando o conhecimento dos usuários de forma simples. Na figura 2-15 mostramos 

a evolução da internet. 

 

                                                 
21 RSS: Usado principalmente em sites de notícias e blogs, é um recurso dos sites de internet  que permitem 
aos seus responsáveis divulgarem notícias ou novidades destes de forma simplificada. 
22 API: Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de 
rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por programas 
aplicativos que não querem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas usar seus 
serviços (DICTIONARY OF COMPUTING, 1995). 
23 Bookmarking: São sites de armazenamento de endereços de paginas mais utilizadas, favoritas, de um 
usuário ou grupo de usuários. 
24 Ontologia: É a representação formal do conhecimento dentro de um conjunto de conceitos de uma área 
de interesse e os relacionamentos estre eles (WIKPEDIA K, 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subrotina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Implementa%C3%A7%C3%A3o_de_software
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Figura 2-14 A evolução da WEB (MATRUSRI EDUCATION SOCIETY, 1995) 

 

A quantidade de documentos digitais gerada cresce vertiginosamente, 

exigindo ferramentas para controle de localização, atualização, versões e mesmo de 

temporalidade de guarda dos documentos. O GED é um conjunto de tecnologias que 

permite o gerenciamento de documentos de forma digital. Tais documentos podem 

ser das mais variadas origens e mídias, como papel, microfilme, som, imagem e 

mesmo arquivos já criados na forma digital. O amadurecimento de tecnologias de 

reconhecimento como OCR 25  (Optical Character Recognition) viabilizaram as 

aplicações de processamento de documentos, na qual, em vez da utilização de 

digitadores para a retirada das informações através de sistemas digitais. Administrar 

e gerenciar documentos a partir de conceitos da Gestão Documental proporciona às 

empresas privadas e entidades públicas maior controle sobre as informações que 

produzem e recebem. O Sistema de Gestão Electrónica de Documentos deverá: 

  

                                                 
25 OCR:  É um processo que reconhece as palavras impressas que estão presentes em um documento físico. 
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• Fornecer informação sobre o contexto dos documentos,  

• Fornecer elementos que permitam provar a autenticidade dos 

documentos quando requerida a sua evidência,  

• Ser compatível com os procedimentos de arquivo existentes ou impostos 

por legislação vigente,  

• Ser robusto face às mudanças tecnológicas ou organizacionais,  

• Permitir a ligação entre documentos electrónicos e em papel,  

• Conseguir gerir documentos em diferentes estágios, mantendo os níveis 

de acessibilidade exigidos pela política de segurança interna de cada 

organização.  

Em pesquisa anual realizadas nas empresas de software pela revista KM world 

(MCKELLAR, 2010), mostra um grande número de empresas estão desenvolvendo 

aplicações baseadas no gerenciamento de documentos, principalmente trazendo para 

plataforma voltada para intranet, e incorporando outras tecnologias antes vendidas 

separadamente como ferramentas reconhecimento de caracteres (OCR). 

Outro conceito que já está sendo desenvolvido no meio acadêmico e aos poucos 

vem sendo introduzido é o de ubiquidade. A computação ubíqua ou pervasiva já está 

entre nós a algum tempo, de uma forma menos incisiva como gostaríamos e desejamos 

para um futuro próximo. Ela está sendo introduzida nos equipamentos eletrônicos que 

todos nos temos em casa, de forma lenta e gradual, de maneira a não assustar algumas 

pessoas que se sentem invadidas por toda essa invasão de privacidade gerada pela troca 

de informações entre as pessoas e as máquinas. Essa troca de informações de forma 

globalizada revolucionou a maneira de pensarmos e agirmos na atual sociedade, quanto 

mais barreiras de comunicação caem mais grupos de pessoas se agrupam e formam 

nichos de conhecimento e com isso aumentam a troca de conhecimento e assim podem 

oferecer serviços com maior efetividade na vida das pessoas. Sendo assim estão sendo 

desenvolvidas novas tecnologias para suportar a computação ubíqua, entre elas novas 

tecnologias de transmissão de dados através sinal de rádio, o aperfeiçoamento da 

transmissão de sinais existentes, o desenvolvimento de aplicações que suportem essa 
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diversidade de dados e troca de informações, entre elas a inteligência artificial, a criação 

de dispositivos mais práticos e usáveis que facilitem o seu uso cada vez maior através de 

uma ótima interface, cada vez mais intuitiva. Com todos esses dispositivos precisam se 

comunicar, a internet é a principal solução para a comunicação global, isto porque ela dá 

o suporte de rede necessário às aplicações e dispositivos, comunicando todos em um 

único lugar. 

O objetivo da computação ubíqua é fazer com que os sistemas computacionais 

saiam das tradicionais estações de trabalho e acompanhem as pessoas no dia-a-dia, 

ajudando-as nas tarefas do cotidiano (BACELAR, 2009). Em vez de forçar um usuário a 

sentar em frente ao seu computador pessoal para realizar suas atividades cotidianas ou 

acessar a Internet, fazer com que serviços estejam disponíveis de maneira simples, em 

diferentes formas e em qualquer lugar e momento que o usuário necessite. A computação 

ubíqua é caracterizada pela presença de dispositivos portáteis, cada vez mais comuns 

devido aos avanços na fabricação de componentes eletrônicos. Esses dispositivos 

possuem uma considerável capacidade de processamento, com recursos para 

comunicação sem fio e armazenamento de dados. Essa última característica permitiu o 

crescimento do uso de equipamentos portáteis capazes de lidar com dados multimídia. 

Esses dispositivos se popularizaram como handhelds, PDAs, e atualmente têm aparecido 

como smartphones e celulares de grande capacidade computacional. Além das 

funcionalidades originais, como capacidade de comunicação via telefonia celular, tais 

dispositivos também possuem diversas funcionalidades e interfaces como GPS, rádio e 

TV, tocadores de áudio e câmeras fotográficas digitais. Esses dispositivos vêm sendo 

usados em aplicações que envolvem varias áreas de atuação como a indústria, medicina, 

etc.  

Os aparelhos portáteis em conjunto com os novos conceitos de redes sociais ou as 

mídias sociais estão mudando a forma como as empresas, clientes e funcionários 

interagem, o que gera oportunidades significativas para os clientes e para as empresas 

como um todo alavancarem a integração dessas ferramentas em seus processos de 

negócios. 



 
 

66 
 

Em estudo realizado pela Siemens Enterprise Communications e do Yankee 

Group sobre a importância das mídias sociais nas comunicações entre empresas e clientes 

(CANAL EXECUTIVO, 2010), a grande maioria dos funcionários e consumidores, 

especialmente a nova geração, prefere utilizar redes sociais para as comunicações 

corporativas. O estudo mostrou que a satisfação dos clientes com as atuais interações de 

negócios via mídia social é de apenas 65%, apesar de 50% utilizam a mídia social 

diariamente ou várias vezes ao dia. Um terço das empresas citadas na pesquisa não tem 

políticas formais para o novo meio, não permite o uso da mídia social no trabalho ou não 

tem ciência de sua participação nas redes sociais, refletindo diretamente na satisfação do 

usuário no uso das ferramentas; aproximadamente 70% dos funcionários consideram que 

precisam de ferramentas melhores para rastrear e gerenciar a mídia social para os 

negócios. Cada vez mais os usuários da informática estão precisando de ferramentas que 

o auxiliem de alguma forma com essa quantidade de informações e interação, para isso é 

necessário que as ferramentas de TI provenham e atuem de forma mais efetiva e em um 

maior número de linguagens ou meios possíveis, sendo redes sociais, blogs, etc. 

Apesar disso, pesquisa aplicada pelo Instituto Brasileiro de Inteligência de 

Mercado (Ibramerc) (CANAL EXECUTIVO, 2010), aponta que 65% das empresas já 

estão presentes nas redes sociais. Apesar da alta adesão, apenas 7% consideram que 

utilizá-las seja de fato imprescindível. Apesar das redes sociais estarem num patamar de 

alta utilização pelas empresas, elas ainda são vistas como um canal complementar. Ou 

seja, todos entendem como um meio de comunicação muito importante, mas não 

fundamental, complementar, a maioria encara apenas como uma iniciativa desejável 

(47,9%); Para 45% dos pesquisados, o fortalecimento da marca foi apontado como o 

maior benefício trazido pelas redes sociais, em contrapartida 44% acham que as redes 

ainda não trouxeram nenhum benefício. Entretanto as redes sociais também têm sido 

aproveitadas pelas empresas para ações de coleta e análise de informações. A ideia é usar 

esse novo meio até mesmo para saber o que a concorrência está fazendo. Segundo a 

pesquisa, as práticas mais comuns são: monitorar o mercado (46%), o comportamento 

dos clientes (45%) e a concorrência (39%). 
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Uma das grandes apostas atuais das empresas é a disseminação dos os agentes 

inteligentes. Os agentes inteligentes são elementos autônomos dos sistemas de 

inteligência artificial que manipulam, trocam informações e conhecimentos e 

demonstram certa capacidade cognitiva (RAPOSO e VAZ, 2007). Isto é, de maneira bem 

simplificada, os agentes são softwares que varrem bases de dados atrás de conteúdos pré-

programados ou sugeridos através de aprendizagem do próprio sistema, ou tendências 

detectadas pelos usuários; essas bases de dados podem estar separadas em datamarts 

dentro de redes internas, intranets; ou base de dados externas e globais como a internet. 

Os agentes podem ser parte de sistemas maiores se integrando e funcionando de forma 

conjunta, onde através de mecanismos de inteligência artificial, buscam, classificam e 

guardam informações ou guardam atalhos para as informações. Como exemplo, podemos 

citar os portais da internet, onde através das ferramentas da web 2.0 (blogs, wiks, redes 

sociais, etc) contidos no site, os agentes procuram notas, textos escritos e noticias, 

agrupando-os e assim não permitindo a não dissipação do conhecimento contido em 

varias páginas. 

 Os agentes inteligentes ou de conteúdo são talvez a maior aposta dentro das 

empresas de software de gestão do conhecimento, isto porque os agentes de conteúdo 

estão presentes em quase todos os softwares atuais (MCKELLAR, 2010; MCKELLAR, 

2009). Também podem fazer parte de softwares de mercado como funcionalidades, como 

por exemplo programas de gerenciamento de documentos, classificando os documentos; 

ou sistemas únicos de agentes, como  por exemplo portais de busca na rede, onde os 

chamados “robôs” ou agentes de pesquisa procuram e classificam paginas através de 

nomes. Para esses agentes funcionarem de forma correta cada vez mais estão sendo 

desenvolvidas ontologias que possam possibilitar melhores vocabulários, para uma 

melhor representação de categorias. 
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3. O MODELO DOS SETE PASSOS DO CONHECIMENTO 

 

O processo do conhecimento dentro de uma empresa muitas vezes é um mistério, 

em muitas não existe nenhuma comunicação entre os departamentos, provocando o 

desconhecimento interno das atividades de cada um e como resultado uma falta de 

sinergia da empresa em resolver os problemas. Na sua maioria as empresas não possuem 

uma cultura de autoconhecimento, ou maturidade de conhecimento da informação, muitas 

pensam que conhecem suas empresas e que possuem seus processos bem estruturados e 

definidos, no entanto o problema justamente vem do pensar em ter. O problema ainda se 

torna pior quando essas informações estão na cabeça de dois ou três, e todos pensam que 

aquele documento com fluxogramas, responsáveis e suas etapas bem definidas, está 

guardado em algum departamento. 

Tentaremos aqui propor uma metodologia ou uma conduta a ser seguido pelas 

pessoas que querem de alguma forma começar a entender de forma real como a ideia de 

gestão do conhecimento realmente começa a ser introduzida dentro das empresas, mas 

não de forma mirabolante ou muito superficial. A metodologia proposta tenta expor 

principalmente caminhos iniciais da qual um gestor pode promover uma mudança de 

comunicação, pensando não somente em tecnologia, mas sim essa tecnologia vem como 

uma importante ferramenta de suporte ao conhecimento para estruturar, organizar e 

estimular a disseminação e o aprendizado dentro da organização.  

A metodologia foi criada através de observações e experiências próprias em 

ambientes industriais, muito deles rústicos com pouca ou muita estrutura. Isto quer dizer 

que nem todas as empresas que possuem dinheiro para investir promovem o 

desenvolvimento do conhecimento, nem as empresas que não possuem dinheiro são 

desprovidas de maturidade do conhecimento. O que ajuda em uma empresa capitalizada 

na gestão do conhecimento é a possibilidade maior de investimentos em ferramentas 

(tecnologias) e profissionais (consultorias) que lhe ajudem a entender e reter o fluxo das 

informações. A principal causa da falta de uma maturidade do conhecimento em uma 

empresa e a falta de processos ou procedimentos bem estruturados juntamente com a 

cultura da empresa. A cultura da empresa é crucial para o entendimento, pois nela está 
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não somente as características individuais de cada um individualmente, que podem 

chegar até questões religiosas, mas a vontade de fazer acontecer, de estar sempre 

informado, atuante e proativo nas ações da empresa. A questão referente aos processos e 

procedimentos é que em uma empresa ou em qualquer instituição o principio básico e o 

autoconhecimento, isto porque se conhecendo ela conhece seus defeitos, suas virtudes e 

com isso pode consertar seus erros e aprimorar o que já está funcionando de maneira 

mais eficiente, proporcionando o que toda a empresa quer que é redução de custos. 

Nosso estudo tenta agregar o pensamento da gerencia de projetos do PMBOK 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC, 2008) em conjunto com a naturalidade 

e a não preocupação excessiva dos formalismos do software ágil. No PMBOK a ideia 

principal é a utilização das boas praticas em 42 processos distintos, sendo abrangidos em 

cinco grupos: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle, encerramento 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC, 2008). No nosso caso será mostrado 

que mesmo implantando ou reestruturando uma estrutura de gestão do conhecimento, 

todas as etapas vão estar ali envolvidas, todos os atores, as restrições vão ter que ser 

seguidas, pois não deixa de ser um projeto e deve ser considerado durante todo o projeto. 

Entretanto colocamos a ideia de leveza do desenvolvimento de softwares ágeis, 

diferentemente do formalismo às vezes excessivo do PMBOK, o software ágil propõe 

uma forma mais rápida de comunicação, preferencialmente com pouca burocracia, dando 

ênfase em reuniões entre os participantes, integrando e socializando cada vez mais os 

seus atores, gerando uma relação de confiança tentando estimular o conhecimento e uma 

maior rapidez na tomada de decisões.  

Os processos ágeis são um conjunto de metodologias de desenvolvimento de 

software que abrangem o sum ciclo de vida: planejamento, levantamento de requisitos, 

análise, projeto, implementação, testes, implantação, operação e manutenção 

(CAMATTA, GOBIRA e MELOTTI, 2005). Tentaremos mostrar todo o processo através 

de uma adequação no modelo RUP de software ágil. O RUP é iterativo e incremental, 

oferecendo uma abordagem para particionar o trabalho em porções menores ou 

miniprojetos; ele é composto de quatro fases (concepção, elaboração, construção, 

transição). 
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Abaixo mostraremos as etapas e ferramentas que auxiliam a implantação da 

gestão do conhecimento; lembramos que as empresas para tentarem colocar uma 

estrutura voltada para a gestão do conhecimento devem possuir uma premissa básica, no 

mínimo ferramentas básicas de informática necessárias para o funcionamento mínimo da 

empresa, são elas: ferramentas de escritório (processador de texto, planilhas), ferramenta 

de troca de mensagens (e-mail); elas são o alicerce para que depois sejam introduzidas as 

ferramentas de gestão do conhecimento mais complexas.   

 

3.1. O PROJETO 

 

O projeto ele está dividido em três etapas básicas: o começo, sendo composto por 

uma analise e planejamento; o meio do projeto do qual dividimos em duas etapas, a fase 

de descobrimento e a fase do armazenamento; por ultimo a fase da manutenção e 

encerramento. Essas etapas estão focadas no principio básico e universal da gestão do 

conhecimento que é a captura, armazenamento e distribuição do conhecimento. 

A etapa inicial da qual chamamos de analise e planejamento, como o próprio 

nome diz, é a fase onde devemos procurar descobrir o que queremos visualizar com um 

modelo de gestão do conhecimento, onde devemos extrair as informações e onde será 

pesquisado, principalmente questionar sua utilidade, a qualidade e quantidade das 

informações dentro da empresa. São questões macros que devem ser levantadas, mas 

também devem ser muito bem definidas pelos analistas e gestores, tomando cuidado para 

que depois essas questões não se tornem sem proposito, criando uma cultura improdutiva, 

onde ela se torna desnecessárias e muitas vezes gerando descredito entre as pessoas. 

No nosso processo de implantação de um sistema gestão integral de gestão do 

conhecimento, a segunda etapa, a do meio, ela está dividida em duas, a primeira fase 

chamamos da fase do descobrimento, a segunda fase é a do armazenamento; 

primeiramente vamos falar da fase do descobrimento. O descobrimento é a fase onde as 

pessoas geram conhecimento dentro da empresa, e nela onde surgem as informações e 

das quais tentamos de alguma maneira transformar os dados, codificando-as de alguma 

maneira em fatos visíveis a todos, onde ocorrem as transformações tácitas em explicitas. 
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Para extrair esses dados devemos usar desde uma simples e profunda observação, a até 

técnicas mais elaboradas de reuniões, entrevistas, questionários, ou o conjunto de todas 

essas técnicas, mesclando-as. Também temos que tomar cuidado nessa importação de 

informação, isto porque algumas vezes essas informações geradas são geradas de forma 

errada e são mal interpretadas, algumas vezes de forma duplicadas, ou de forma a não 

gerar nenhum valor agregado, sendo assim não devem ser codificadas. É nesta hora que 

devemos filtrar esses dados para garantir a integridade dessas informações de forma a 

gerar um valor agregado. A segunda etapa é a armazenagem dessa informação, e nela 

onde devemos possuir ferramentas, podemos dividi-las de forma mais arcaicas, como por 

exemplo um simples pedaço de papel para armazenar informações de produção, ou de 

forma mais moderna a eletrônica através de planilhas eletrônicas ou sistemas de gestão 

integradas (ERPs). As maneiras mais modernas de extração e armazenamento de 

informações são através de sistema eletrônico de dados, no nosso caso os sistemas de 

gestão do conhecimento, no qual reúnem varias tecnologias, que de alguma maneira se 

integram e auxiliam a captura e recuperação de forma rápida, confiável e segura dos 

dados. 

Por ultimo a fase de manutenção; nessa fase temos que prestar atenção na 

continuidade do fluxo de informações na empresa, sendo assim devemos desenvolver e 

suportar ferramentas que estimulem aos usuários a compartilhar informações. As 

ferramentas tecnológicas tem um papel fundamental para a efetiva troca de 

conhecimento, isto porque cada vez mais elas devem possuir características de 

usabilidade, atratividade, sociabilidade e respostas rápidas de processamento, permitindo 

assim o encantamento do usuário e o uso cada vez maior. Entretanto não devemos 

esquecer que o conhecimento deve ser estimulado pela empresa e pelas pessoas, esse 

estimulo deve ocorrer através de técnicas de troca de conhecimento e extração de 

informações como reuniões, entrevistas, questionários e avaliações. 
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3.2. AS ETAPAS 

 

Para exemplificarmos melhor a nossa ideia mostraremos esse processo 

subdivididos em sete etapas, mostrados abaixo. Neles iremos mostrar o processo de 

criação de uma cultura de gestão do conhecimento através da identificação, criação, 

organização, revisão de procedimentos, das quais muitas vezes na maioria das empresas 

essas informações não estão bem estruturadas, sendo assim impossível de documentar e 

consequentemente gerar conhecimento que perdure. No final de cada etapa mostraremos 

através da modelagem gráfica BPM o fluxo como forma ilustrativa. Na figura 3-1, 

mostramos as sete etapas consecutivas que serão descritas em detalhes nas sessões 

abaixo. 
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Figura 3-1 Os Sete Passos 
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3.2.1. PLANEJAMENTO INICIAL E APRESENTAÇÃO À DIRETORIA 

 

Como toda mudança ou implantação na organização, é necessário o envolvimento 

da alta cúpula da empresa. Ela deve ser a primeira a ser informada e a primeira a ser 

convencida da mudança de atitude, isto é, a diretoria da empresa tem que estar 

convencida de que a mudança vai propor um ganho empresarial, esse ganho vem de 

forma indireta no aprimoramento da instituição. Devemos não demonstrar apenas gastos 

em infraestrutura, com pessoas ou desgastes provocados pelos relacionamentos advindos 

de mudanças, mas sim mostrar que cada gasto e cada discórdia provocada é um 

investimento e não custo. A diretoria deve apoiar não colocando barreiras ao projeto e 

dispor de bom grado todos os seus funcionários de todas as suas áreas para reuniões, nem 

que isso atrase projetos da empresa de forma temporária. 

Este momento é o momento inicial do projeto, onde é feito o documento inicial do 

projeto, geralmente é feito por algum agente transformador, uma pessoa que entenda, ou 

seja, responsável pelos processos de mudança, como por exemplo um gerente de projetos. 

Nesta etapa é feita a analise e planejamento das etapas, identificando, delimitando o 

escopo de cada um e suas fronteiras, descrevendo, discriminando os principais casos de 

uso do projeto; é nesta etapa onde alinhamos o pensamento estratégico da empresa com 

as expectativas do projeto. Se fossemos colocar no modelo RUP, nesta etapa definiríamos 

o projeto macro e os miniprojetos e suas iterações. Na etapa inicial tentamos identificar o 

tempo previsto de cada etapa, seus requerimentos mínimos necessários, podendo 

envolver investimento em pessoas, a adequação das mesmas ou não a essa nova estrutura.  

Os riscos em todo o projeto são essenciais para a tomada de decisões, muitas 

vezes projetos são iniciados através do levantamento de riscos, isto porque através deles 

podemos avaliar se podemos ou não alcançar os objetivos pretendidos, levando em 

alguns casos a sua desistência ou mitigação dos riscos. E finalmente definimos os custos 

iniciais do projeto, custos iniciais porque neste momento são levantados os requerimentos 

iniciais advindos de toda a analise descritos anteriormente, esses requerimentos são 

requerimentos sem muita profundidade, pois ainda não foram criados pelo comitê de 

usuários chaves responsáveis por cada departamento, mas sim ele serve para apresentar 

uma estimativa de gastos para a diretoria de forma a não ficar muito longe da realidade.  
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A empresa neste estágio não possui nenhuma ferramenta de tecnologia própria 

para a gestão do conhecimento, toda a ferramenta de tecnologia são ferramentas básicas 

voltadas para a integração, produtividade. Essas ferramentas são representadas por um 

sistema de gerenciamento de rede, essencial para proporcionar o compartilhamento e a 

troca de arquivos entre os usuários; ferramentas de escritório responsáveis por planilhas, 

processadores de texto e apresentações; de comunicação, o e-mail para troca de 

mensagens internas e externas. Entretanto para esta etapa será proposto três tipos de 

ferramentas tecnológicas para auxiliar e documentar as etapas descritas, são as 

ferramentas de controle e gerenciamento do projeto, de gerencia de documentos e 

ferramentas de modelagem dos processos.  

As ferramentas de controle e gerenciamento de projetos são ferramentas onde os 

gestores do projeto colocarão as etapas macro do projeto, descrevendo-as, colocando 

alguma descrição/documentação inicial de cada etapa; um exemplo desta ferramenta é o 

Project26 da Microsoft. Junto com ela o gestor também tem a sua disposição ferramentas 

de modelagem de etapas/processos, onde ele pode de maneira gráfica mostrar as etapas, o 

fluxo e o custo do projeto; um exemplo são as ferramentas de WBS 27 . Toda essa 

documentação para ser guardada de forma bem organizada e de alguma forma seu 

conteúdo possa ser consultado, através de palavras chaves, assuntos parecidos ou partes 

do texto, possibilitando de alguma forma interliga-los, é necessário outra ferramenta de 

gestão do conhecimento, um programa de gerenciamento de documento/conteúdo (GED). 

Com ele os usuários do projeto tem a possibilidade de agrupar, interligar, pesquisar os 

documentos através de temas comuns, facilitando assim a procura para o usuário e a 

recuperação de informações. 

Se fossemos identificar o estagio no PMBOK ela estaria no estágio de iniciação, 

enquanto na metodologia RUP ela estaria na fase de concepção.  

 

                                                 
26 Microsoft Project: Aplicativo de gerenciamento de projetos usado para planejar, programar e representar 
graficamente as informações sobre os projetos. 
27 WBS: WBS é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e 
de gerenciamento mais fácil (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC, 2008). 
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Figura 3-2. Planejamento 
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3.2.2. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO COM OS USUÁRIOS 

CHAVES DOS DEPARTAMENTOS 

 

Logo depois de definido o começo inicial do projeto com os seus parâmetros 

gerais de escopo, tempo, requisitos, riscos e gastos, definidos pelo órgão gestor, os 

usuários chamados de usuários chaves são colocados no projeto. Eles tem o papel 

fundamental, isto porque através deles vamos realmente definir as etapas do projeto. Os 

usuários chaves ou stakeholders são usuários definidos pela sua importância dentro de 

cada área de atuação bem como o processo que atuam, são eles que possuem o 

conhecimento de todas as áreas da qual o projeto será executado, quase todas as 

informações, portanto devem ser muito bem escolhidos, pois eles estarão do começo ao 

fim de todo o projeto informando, dando suas opiniões e fiscalizando sua área, sendo 

corresponsáveis pelo sucesso. São os usuários chaves a nascente das informações, isto 

porque através deles que as informações nascem ou são filtradas, pois eles tem o poder de 

criar procedimentos e etapas dentro da sua área de atuação, bem como identificá-los, isto 

porque muito deles estão de forma implícita (tácita) nas suas áreas com os seus 

subordinados ou não, necessitando assim de uma interpretação e de uma transformação 

para geração de valor. 

É nesta fase onde realmente é feito todo o planejamento do projeto, isto porque e 

nela onde os usuários chaves se reúnem com o gerente do projeto e definem melhor o 

projeto como um todo, aqui seus detalhes são explicitados e ganham uma abrangência 

maior do que antes, onde só era limitada pela gerencia do projeto. Nela cada usuário 

chave estipula o seu escopo do projeto, suas etapas, os requisitos mínimos para a sua 

feitura, tanto de pessoas ou de equipamentos, estima os custos de cada uma, define e 

sequencia as atividades, estima o tempo necessário, identifica e gerencia os riscos 

associados, define regras de qualidade das etapas, de como elas são executadas, e por 

ultimo define responsabilidades. Novamente tornam-se essenciais técnicas de coleta de 

informações nesta fase, como reuniões e entrevistas, pois elas definirão o conhecimento 

acumulado dos usuários chaves. 

Aqui como na etapa inicial as ferramentas propostas serão as mesmas, já que neste 

momento, como na anterior, estamos discutindo, planejando o projeto. Sendo assim, as 



 
 

78 
 

ferramentas dispostas para auxiliar os usuários serão as mesmas, eles precisam de 

ferramentas que armazenem informações típicas de gerenciamento de projetos. Essas 

ferramentas devem ter a capacidade de gerenciar documentos onde são descritos as etapas 

e suas características (tempo, custo, requisitos, pessoas, reponsabilidades), a única 

mudança é que aqui nesta etapa do projeto os detalhes serão maiores. Sendo assim eles 

também irão usar ferramentas de modelagem de etapas/processos, de gerenciamento de 

documento/conteúdo (GED) e de modelagem dos mesmos de forma gráfica para facilitar 

o entendimento maior das pessoas. 

 

 
Figura 3-3. Reunião dos Usuários Chaves 
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3.2.3. CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E FÍSICA 

 

A criação de toda a infraestrutura de suporte para um sistema de gestão de gestão 

do conhecimento será construída neste momento, isto é, será criada toda a estrutura 

tecnológica, desde os mais simples como a colocação de um ponto de energia ido até a 

definição da compra de equipamentos e softwares.  

Nesta etapa o gestor do projeto colhe todas as informações advindas dos usuários 

chaves e vai ter que analisar, escolher e planejar  a implantação das ferramentas 

tecnológicas necessárias para dar suporte . Esta pessoa ou grupo de pessoas responsáveis 

por esta tomada de decisões deve ter um conhecimento profundo sobre as tecnologias e 

softwares de gestão do conhecimento, mas sim também de todo o processo da empresa e 

como ele vai se integrar com essas novas ferramentas. Uma grande preocupação está na 

escolha dessas ferramentas, não só por questões tecnológicas que devem se adequar ao 

parque tecnológico da empresa, ou de adequação do orçamento para a compra de 

máquinas ou pessoas para suportá-las, que dependendo já inviabiliza o projeto mais 

estruturado e ideal; mas sim para a aceitação por parte dos usuários da empresa. No 

âmbito do usuário deve ser olhadas questões como: tipo de usuário que vai usar esses 

sistemas, se ele precisa de algum tipo de treinamento para ganhar confiança no uso 

software; a facilidade de uso, sua usabilidade; funcionalidade necessária para seu uso, 

não extrapolando com ferramentas diversas que a principio nunca serão usadas, e 

portanto avaliar o uso delas de forma evolutiva ao não.  

Para isso o gestor deve procurar soluções adequadas ao tamanho da sua empresa e 

a quantidade da informação, isto porque como todo o projeto ele deve fazer escolhas 

como, por exemplo:  

 

a) Se os softwares atuais da empresa estão adequados, tanto em funcionalidades 

que atendam principalmente aos usuários, e não só a TI;  

b) Se não estão adequados, eles podem ser aproveitados neste novo modelo 

proposto e fazer adequações, 

c) Devemos desenvolver um novo produto?, internamente, externamente ou 

mesclar os softwares existentes com novos. 
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Como falamos anteriormente neste trabalho, não existe um modelo pronto, mas 

sim ferramentas que auxiliam as áreas da empresa a usarem certos tipos de ferramentas 

de extração, armazenagem e gerenciamento de informações. Essas ferramentas como 

mostradas nas tabelas 2-3 e 2-4, contém características e tecnologias que devem ser 

levadas em consideração na hora da escolha pelo gestor de cada área, principalmente o 

gestor de TI responsável. Ele não somente escolhe em conjunto a ferramenta como gestor 

da área e os usuários chaves, mas também analisa a tecnologia empregada, como por 

exemplo, as linguagens de ontologia que serão usadas por elas. 

Algumas empresas optam pelo desenvolvimento de uma intranet, onde dentro dela 

existem alguns módulos um modulo de mensagens para o armazenamento e distribuição 

da informação. Depois de qualquer escolha devemos mostrar o modelo para os usuários 

chaves de modo que eles validem o sistema, tentando assim restringir possíveis erros na 

escolha da ferramenta. A próxima etapa seria a colocação dessas ferramentas em modulo 

de testes, tanto pela área técnica como forma de verificar o desempenho, como também 

pelos usuários chaves, para verificar se elas se adequam de forma satisfatória as 

necessidades de cada área. É ainda nesta etapa que temos a possibilidade de mudança ou 

adequação das ferramentas escolhidas. 
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Figura 3-4. Criação Infraestrutura Tecnológica e Física  
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3.2.4. GESTÃO (CRIAR, DEFINIR, REMODELAR) DOS PROCESSOS PELOS 

USUÁRIOS CHAVES. 

 

Com a definição dos usuários chaves e desenvolvimento das etapas de analise e 

planejamento, estamos prontos para começar a execução do projeto, a sua fase inicial e 

talvez uma das mais importantes. Isto porque nesta etapa os usuários chaves tem a 

responsabilidade de estudar em profundidade a sua área de atuação dentro da empresa, 

eles devem junto com as pessoas em suas áreas analisar, revisar, incluir ou excluir 

processos ou etapas.  

Os usuários chaves devem olhar dentro de cada área seus detalhes, verificando 

com seus funcionários onde a informação realmente nasce, se ela está de alguma forma 

representada através de alguma documentação (relatório, boletins, formulário), de forma 

que possamos expressá-las do tácito para o explicito.  Quando não existir, devemos 

transformar esse conhecimento, filtrando os dados e registrando como um novo processo. 

Esta etapa é a etapa da conferência da informação, ele verifica qual processo ou etapa 

realmente existe, está documentada e ativa para a empresa. Esta etapa não confia no 

achismo da empresa sobre o seu conhecimento, isto porque na sua maioria as empresas 

confiam demasiadamente nas pessoas e esquecem que elas são propicias a erros, esses 

erros; por exemplo, podem ser o esquecimento de documentar os processos e etapas, 

levando ao pensamento de que todos eles estão bem guardados e documentados em 

algum departamento, com processos, etapas e responsabilidades bem definidas.  

Para ajudar a documentar esses processos podemos utilizar ferramentas de 

modelagem de processos, um exemplo seria o uso de ferramentas de modelagem de 

processos de negócios (BPM) como mais uma forma gráfica de representação. Este tipo 

de ferramenta tem a possibilidade do usuário além de guardar informações gráficas dos 

processos, também guardar informações textuais referentes, bem como interliga-los aos 

demais processos de forma sequencial e continua de forma a facilitar o entendimento de 

um macro processo. Não podemos esquecer que também poderiamos utilizar um 

gerenciador de documentos e conteúdo para descrever de forma mais detalhada todos os 

processos descritos, que em conjunto com a ferramenta de modelagem poderiamos 
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interliga-los e agrupá-los, possibilitando varias possibilidades de pesquisa e extração de 

dados. 

 

 
Figura 3-5. Gerenciar Processos 
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3.2.5. REUNIÃO DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS 

PARA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

• Dentro dos departamentos dos usuários chaves 

 

Para que uma informação seja conhecida e disseminada dentro da empresa, 

devemos primeiro conhecer as pessoas e seus processos em cada setor da empresa. Nesta 

etapa diferentemente da anterior, os usuários chaves deverão se reunir com o pessoal na 

sua área de origem; neste momento eles terão a incumbência de conhecer melhor os 

usuários, suas responsabilidades, verificar os procedimentos e checar se alguma 

informação está perdida ou fora do contexto.  

Está etapa mais uma vez é uma verificação das informações, onde se checa os 

dados e a sua fonte. Novamente precisaremos de técnicas de extração de informações, 

neste caso será muito usado às reuniões com todas as pessoas, pois através de conversas 

ou brainstorms28, temos a possibilidade da checagem com a geração de conhecimento, 

isto porque todos saberão as tarefas das outras pessoas, saberão os pontos de maior 

dificuldade e consequentemente surgirão novas ideias e pontos nos procedimentos para 

melhoria do processo.  

 

• Entre os departamentos 

 

Também devemos lembrar que as empresas trabalham em conjunto, com 

processos interligados, isto quer dizer que existem informações compartilhadas entre as 

áreas, sendo assim devemos nos preocupar com o fluxo de dados, onde surgem, 

desaparecem e a maneira de comunicação entre eles. Para verificarmos onde as 

informações entre os departamentos se entrelaçam e afetam mutuamente uns aos outros, 

devemos juntar as pessoas comuns entre os processos de maneira a descobrir como essas 

informações estão sendo tratadas, suas entradas e saídas. Devemos também verificar o 

fluxo, identificando, alterando, validando esses processos ou construindo novos 

                                                 
28 Brainstorms: Palavra na língua inglesa que significa tempestade de ideias, técnica usada em reuniões 
como fonte para o surgimento de novas ideias. 
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procedimentos. Para essa extração e integração torna-se necessário um maior contato e 

disponibilidade das pessoas e seus departamentos, para isso a chefia deve suportar os 

encontros de seus funcionários, para isso, novamente devem ser usadas reuniões entre os 

departamentos. 

As ferramentas usadas neste caso, tanto entre os departamentos quanto 

internamente, são as ferramentas de gerenciamento de documentos/conteúdo juntamente 

com a de modelagem de processos (BPM). Essas ferramentas, já usadas anteriormente 

pelos usuários chaves, seriam usadas para extrair, consultar e discutir os processos e as 

suas etapas; para isso os usuários terão a disposição um banco de dados com as 

informações de modo gráfico em conjunto e interligadas com documento detalhados de 

cada etapa gerenciados por GED. No final, torna-se obrigatório um novo treinamento, 

primeiramente para atualizar os usuários com novos procedimentos e segundo para a 

validação dos mesmos, sendo eles alterados ou não. 
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Figura 3-6. Conhecimento e Treinamento dos Usuários 
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3.2.6. TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS FERRAMENTAS (INTRANET, 
PORTAL, REDES SOCIAIS). 

 

A etapa de treinamento e implantação das ferramentas é a etapa da execução do 

fluxo da informação, isto é, neste momento é onde todos os dados são identificados, 

sabemos de onde vêm para onde vão, como são capturados como informações no final de 

cada etapa, as entradas e saídas de cada processo. É neste momento que as informações 

percorrem a empresa, e é momento para capturar e guarda-las, para isso as ferramentas 

anteriormente definidas na etapa de planejamento devem ser usadas. Isso ocorre quando 

os usuários já sabem o seu papel, suas responsabilidades dentro dos processos, mas o 

mais importante de tudo, eles estão bem definidos, revisados, validados e treinados por 

todos, provocando assim uma maior conscientização e o não desperdício de informação.  

As ferramentas tecnológicas usadas são compradas ou desenvolvidas internamente 

para dar todo o suporte à informação, elas foram definidas de acordo com as observações 

dos gestores e usuários chaves. No momento do planejamento eles definiram qual o 

modelo de fluxo de informação deveriam ser implantados para que os dados fossem 

tratados pela empresa, bem como os custos associados. Neste momento são apresentadas 

as ferramentas aos usuários identificados como fonte de informações nos processos, eles 

são treinados e estimulados, tendo o papel de alimentar com dados essas ferramentas; não 

só para armazenar os dados nas ferramentas, mas sim de criar procedimentos que forcem 

a compartilhar essas informações. 

As ferramentas tem um papel fundamental nesta etapa porque são através delas e 

suas funcionalidades é que os dados serão guardados e distribuídos. Vários modelos 

podem ser adotados, modelos mais cooperativos e com menor cooperação. Os mais 

cooperativos são aqueles onde o usuário tem uma maior interação com outros usuários, 

atualmente as ferramentas que possuem essa característica são os que possuem algum 

tipo de rede social, isto porque através de redes internas (intranet) ou globais (internet) as 

empresas possuem softwares dos quais os usuários além de criar e compartilhar os dados 

de forma ampla, tanto de áudio, quanto de vídeo, podem conversar, podem criar grupos 

de discursão, criando nichos de excelência e cada vez mais transformar conhecimento 

tácito em explicito. Essa maior socialização entre as pessoas através das redes sociais tem 
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mudado a forma de procura e armazenamento das ferramentas, isto porque as ferramentas 

gerenciadoras de conteúdo, de documentos e de imagens, não mais se tornam estáticas 

como conhecemos na maioria dos softwares existentes, onde o usuário só é permitindo a 

visualização, e sim cada vez mais vêm se integrando a outras tecnologias, como os 

agentes de conteúdo, que permitem procuras e distribuição de informação de maneira 

automática; usabilidades como a ubiquidade e sua possibilidade de comunicação de 

maneira mais natural possível, através de simples toques ou gestos como forma de 

comunicação com as máquinas. Para lidar com está tecnologia cada vez mais devemos 

nos preocupar com a capacitação dos usuários, pois cada vez mais eles terão que entender 

as fases do processo para uma melhor compreensão de dados e passagem para a 

informação. 

Portanto todas as ferramentas estão disponíveis nesta etapa, tanto usadas como 

ferramentas de estudo, para o aprendizado nos softwares instalados, e principalmente 

usados como os softwares de gestão de conhecimento. Os sistemas podem ser tanto 

softwares propriamente ditos, tecnologias já incorporadas a outros softwares ou modelos 

de sistemas integrados. Eles podem ser: intranet, internet, gerenciadores de projeto, de 

conteúdo, de documentos, agentes inteligentes, BI, CRM, ERP, redes sociais; uma 

infinidade de opções com descritas em capítulos anteriores. Atualmente o modelo atual 

usado segue um modelo heterogêneo, na sua maioria usada através de portais nas 

empresas, sendo customizados para uma melhor adequação. Podemos dizer que quanto 

mais ferramentas e funcionalidades pelos utilizadas pelos softwares de gestão do 

conhecimento, melhor será a tendência de que as informações sejam retidas de forma 

adequadas no seu meio e guardadas; entretanto devemos usar o que realmente é 

necessário, de forma enxutas, sem redundâncias de informações, pois muitas ferramentas 

usadas sem um proposito podem sofrer um efeito colateral provocando o desinteresse do 

usuário e o desuso dos softwares. 
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Figura 3-7. Treinamento e Implantação das Ferramentas 
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3.2.7. A MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Finalizada a fase de execução da informação, onde as informações são criadas, 

checadas, distribuídas e guardadas, entramos na fase da manutenção da informação. A 

manutenção da informação envolve etapas que estimulem o constante aprendizado e o 

estimulo dos usuários mais simples (operários), aos mais graduados (diretoria) a criar e 

armazenar dados. O conhecimento gerado nasce das informações geradas pelos sistemas 

de gestão de conhecimento ou sistemas integrados diversos, usados para extração e 

analise da informação. Portanto devemos considerar não só um sistema de gestão do 

conhecimento, mas sim uma enorme quantidade de softwares que se interagem para 

formar um sistema de gestão do conhecimento, sendo assim toda a informação é valida 

para a empresa, desde simples informações de produção em relatórios, até complexos 

sistemas de BI. 

Para essa vasão de informação continuar em uma empresa devemos fazer com que 

os usuários tenham vontade de alimentar esses sistemas, promover uma maior inclusão 

desses sistemas na sua rotina diária de trabalho o mais natural possível. Para isso 

dividimos essa etapa em três etapas:  

 

• Estimulo a manutenção  

 

Para estimular a manutenção devemos continuar a criar informações, mantê-las, e 

a maneira mais segura é através de encontros ou reuniões. Defendemos muito aqui as 

reuniões não somente como uma fonte de extração de dados, mas principalmente das 

vantagens trazidas por ela. As reuniões podem ser mais formais ou informais, podendo 

ser adaptadas de modelos ágeis como o SCRUM, onde não demoram mais do que 15 

minutos, como também podendo também agregar outras técnicas como Brainstorms. 

Entretanto o mais importante é que elas produzem uma valorização das pessoas, isto 

porque elas mostram seus trabalhos e assim são reconhecidos, promovem o conhecimento 

tanto de informações como da pessoa na organização, cria vínculos, ajuda a estimular a 

criação e circulação das informações pelo simples fato da discursão dos fatos da empresa. 
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As reuniões propiciam a criação de grupos de interesse, o desenvolvimento das 

comunidades que se ajudam dentro da empresa. 

Para esse fluxo de informações permaneça ativo devemos estipular uma 

periodicidade dos encontros, sugerimos que eles sejam feitos no mínimo uma vez por 

mês. Nessas reuniões além de discutirem soluções e alterações nos processos já em 

andamento, durante a aplicação de alguma correção, também podem servir de testes para 

um futuro projeto.  As reuniões também são importantes filtros de dados para serem 

armazenadas nos sistemas, pois detectam anomalias na comunicação das pessoas e seus 

gargalos antes de colocá-los nos sistemas. 

 

• Estimular e Recompensar os usuários  

 

Uma maneira de manter o fluxo de informação no sistema sempre atualizado e 

vivo para os usuários é estimulá-los através de recompensas. Isto pode ser feito através de 

politicas de ganhos reais de cargos e salários. Podemos tomar como exemplo a criação de 

grupos de pesquisa para solucionar determinados problemas dentro da empresa, esses 

grupos seriam incentivados a competir entre si, com problemas diferenciados, a criar 

soluções mais eficientes, propondo novos caminhos. Um sistema de recompensas seria 

criado onde para cada informação gerada no sistema de gestão do conhecimento, o 

usuário acumularia pontos que se transformariam em benefícios no final de um período 

pré-estabelecido, no final deste prazo os grupos teriam que apresentar seus resultados 

para uma comissão julgadora, comissão está formada pelos representantes das áreas 

envolvidas, que analisaria os resultados dos concorrentes e elegeriam um vencedor. 

A criação de grupos de trabalho estimularia a geração de conhecimento, em troca 

os funcionários, criariam vínculos, confiança e reconhecimento por parte da empresa e 

dos funcionários. A empresa teria um ganho de valor direto de valor mínimo por: a 

solução de problemas reduziria custos, já que o intuito destes grupos é minimizar as 

perdas; o ganho de conhecimento real, já que as soluções serviriam para o conhecimento 

dos problemas atuais, e no final estes dados ficariam como um histórico para problemas 

futuros.  



 
 

92 
 

Uma politica de recompensas na empresa deve abranger todas as áreas da empresa 

estimulando ao usuário criar, modificar alterar os processos. Cada empresa deve 

desenvolver um modelo que se adeque a cultura da empresa de maneira a não impor de 

forma arbitraria modelos que acuem os usuários. 

 

• Conferência, checagem, conserto  

 

Como todo o projeto no final devemos avaliar a sua eficácia, não podemos ficar 

somente no subjetivo. No nosso caso, onde propomos uma sistemática de implantação de 

cultura de geração de informação em uma empresa, sempre o processo de geração de 

informação deve estar ativo e em pleno funcionamento, retroalimentando, entretanto 

devemos tratar igual todas as etapas como se fossemos tratar qualquer outro projeto, 

precisamos medir o seu desempenho através de resultados, de índices de desempenho. 

Esses índices devem ser resultados tirados dos próprios softwares específicos de gestão 

do conhecimento ou de softwares diversos de gestão integrada, todos eles fazem parte da 

estrutura de gestão de gestão do conhecimento.  

É nesta etapa que todos os dados extraídos das reuniões das fases anteriores serão 

coletados e agrupados para uma avaliação final, o chamado pós-projeto. Faremos uma 

revisão no chamado pós-projeto para verificarmos se as mudanças propostas e executadas 

tiveram algum resultado, se as expectativas tanto da diretoria quanto dos usuários foram 

atendidas; também iremos registrar os impactos relativos a cada alteração do fluxo dentro 

do processo. Torna-se essencial que toda essa informação seja novamente analisada pelos 

gestores e usuários chaves, e delas saiam correções e novas propostas. As saídas geradas 

devem assim realimentar todo o fluxo de comunicação da empresa, propondo novas 

melhorias e consequentemente irão incentivar o constante aperfeiçoamento.  

Os softwares de gestão do conhecimento que podemos utilizar nesta etapa são 

softwares mais analíticos, isto não quer dizer que todos os softwares usados na coleta de 

dados não vão servir, mas sim servirão como diversas fontes de dados para ferramentas 

mais especificas de analise e consulta dessas informações. Talvez essas ferramentas 

sejam as mais elaboradas quando falamos de gestão do conhecimento, pois elas 

inevitavelmente devem se utilizar de tecnologias avançadas de pesquisa e analise dos 
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dados, possuir alguma forma de inteligência; essa Inteligência vem de softwares 

especialistas, eles propõem soluções especificas de um determinado problema; softwares 

de BI, que são usados como forma de agrupamento e analise de dados de forma 

estruturada; também essas ferramentas se utilizam de softwares chamados de agentes 

inteligentes, eles são softwares com funcionalidades feitos para um determinado 

proposito e funcionam de forma conjunta complementando outros softwares ou 

individualmente. Não devemos nos esquecer de que também simples relatórios são de 

profunda importância dentro de uma organização, pois toda a informação de maneira 

organizada tem seu valor e deve ser analisada e guardada como históricos, como uma 

fotografia do momento. 

 

 
Figura 3-8. Manutenção e Conhecimento 
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3.3. A COMPARAÇÃO 

  

Para compararmos a eficácia deste modelo iremos compará-lo fazendo uma 

analogia com três modelos existentes, dois de gerenciamento de projetos e um de 

implantação de software de gestão do conhecimento; são eles: PMBOK, RUP e o modelo 

de implantação da gestão do conhecimento por Calabrese e Orlando desenvolvido 

(SMUTS, LOOCK, et al., 2009). Como podemos ver o modelo proposto traz a ideia de 

colocarmos um processo sistemático de conhecimento dentro da organização, uma 

cultura de conhecimento e reconhecimento da informação, onde essa informação nasce 

através do conhecimento das pessoas como um indivíduo, depois os processos, 

finalizando no software; as ferramentas é que vão dar suporte aos dados colocados no 

sistema e alavancar o processo. 

Atualmente o PMBOK surge como um manual de boas praticas de gerenciamento 

de projetos, ele descreve os processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos necessárias para a obtenção de resultados bem sucedidos, se dividem em cinco 

processos (Iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle, encerramento) e 

etapas de gerenciamento (Requisito, Escopo, Recursos humanos, Tempo, Custo, Riscos, 

Qualidade, Comunicação, Aquisição e Integração) (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, INC, 2008). Para o projeto ter sucesso deve-se seguir o fluxo dos processos 

e suas etapas, cada processo pode se seguir de todas ou algumas etapas, sendo definidas 

pelo tamanho e complexidade. Muitas etapas se interligam e são dependentes, entretanto 

essas etapas são cruciais por cumprirem com necessidades mínimas funcionais de um 

projeto, isto porque cada processo os usa.  

O RUP por sua vez, é um modelo de construção de software, um modelo de boas 

praticas no desenvolvimento, da feitura dos sistemas. Por se tratar de um manual de boas 

praticas, também pode se adequar a um modelo geral de boas praticas aqui demostradas 

para gestão do conhecimento. Sua principal vantagem é por se tratar de uma metodologia 

ágil e iterativa, isto é, sem muita burocracia e processos repetitivos que garantem a 

qualidade do produto final; portanto podemos enquadrá-la no também no modelo 

PMBOK, pois também possui processos e fases que se espalham em etapas iterativas. É 

como se pegássemos os processos do PMBOK e dividíssemos em quatro processos 
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gerais, dentro deles teríamos varias etapas que olhassem características de custo, risco, 

tempo, qualidade. Com sua característica menos burocrática, o RUP busca a 

informalidade com responsabilidade, a agilidade na tomada de decisões, até por possuir 

teoricamente menos processos e etapas do que outros modelos. 

O terceiro modelo apresentado, Calabrese e Orlando (SMUTS, LOOCK, et al., 

2009), é um modelo baseado em 12 etapas de implementação de software de gestão do 

conhecimento, nele existem quatro pilares básicos ou domínios de conhecimento: 

liderança, organização, tecnologia e aprendizado. Estes quatro pilares ou domínios estão 

interligados no processo de criação de um sistema de gestão do conhecimento, eles 

tentam abranger todos os aspectos da colaboração e partilha de conhecimentos. O 

primeiro pilar do modelo proposto, a liderança, refere-se à criação e cultivo de estratégias 

e valores de negócios para a empresa; nele, por exemplo, são discutidos qual o nível de 

conhecimento contido na empresa e o que realmente gera valor. A segunda etapa, a 

organização, refere-se ao suporte desses valores, como provê-los; como por exemplo, 

estimular os usuários chaves, desenvolver processos existentes, estabelecendo e 

priorizando os objetivos. A tecnologia, penúltima etapa, é a ferramenta que cria uma rede 

de conhecimento empresa/ pessoas, distribuindo-os entre equipes, promovendo as 

inovações. Finalmente por ultimo o aprendizado, ele promove e cultiva a distribuição da 

informação para todos os departamentos através de fóruns e times virtuais ou não 

(presenciais), compartilhando os resultados e novamente alimentando o processo 

provocando inovações. Na figura 3-1, vemos que os pilares propostos pelo modelo 

passam por etapas similares como os outros modelos já citados de gerenciamento de 

projetos; na sua metodologia Smuts (SMUTS, LOOCK, et al., 2009) pode identificar 

fases de planejamento, analise, execução, validação, monitoramento e encerramento.  

 



 
 

96 
 

Quadro 3-1 Os doze passos (Calabrese e Orlando) (SMUTS, LOOCK, et al., 2009) 

 
 

Na quadro 3-2 abaixo, mostramos a relação entre os modelos citados comparando-

os com o modelo proposto. Podemos ver que indiferente das varias etapas constantes dos 

modelos existentes, eles possuem características comuns presentes, das quais fazemos 

analogias.   
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Quadro 3-2 Comparação de modelos 

PMBOK Iniciação Planejamento / Execução Monitoramento 
Monitoramento / 

Encerramento 

RUP Concepção Elaboração Construção Transição 

12 Passos Liderança Organização/ Tecnologia Organização/ Tecnologia Aprendizado 

Sistema de 

Gestão do 

Conhecimento 

Analise e Planejamento 
Descobrimento e 

Armazenamento 
Manutenção e Encerramento 

Etapas 

Planejamento inicial e 

apresentação à diretoria 

Reunião de apresentação do 

plano com os keyusers dos 

departamentos 

Manutenção das reuniões 

(criar grupos e comunidades) 

para estimular a criação e 

circulação das informações, 

reuniões a cada três meses 

caso não ocorra nada 

anormal. 

Reunião anual de keyusers 

para analisar os 

dados/problemas e propor 

melhorias provocando 

mudanças 

Reunião de 

apresentação do plano 

com os keyusers do 

projeto(Gerentes) 

Criação da infraestrutura 

tecnológica e física 

Estimular e recompensar os 

usuários a alimentar o 

sistema de gestão de 

conhecimento, criar índices. 

  

  

Criação/definir/modelar e 

remodelar os processos pelos 

keyusers 

  

Treinamento e conhecimento 

dentro dos departamentos para 

disseminação da 

informação/processos 

Reunião e treinamento das 

equipes que tem relacionamento 

entre os processos 

Treinamento e implantação das 

ferramentas (intranet, portal, 

redes sociais, GED). 

Ferramentas  

Controle e 

gerenciamento de 

projetos, modelagem de 

processos, controle e 

gerenciamento de 

documentos e 

conteúdo, ferramentas 

de apresentação. 

Controle e gerenciamento de 

projetos, modelagem de 

processos, controle e 

gerenciamento de documentos e 

conteúdo, ferramentas de 

apresentação, Intranets, 

extranets, redes sociais, 

ubiquidade, agentes inteligentes, 

wikis, sistemas de gestão 

integrada. 

Modelagem de processos, 

controle e gerenciamento de 

documentos e conteúdo, 

ferramentas de apresentação, 

Intranets, extranets. 

Controle e gerenciamento 

de projetos, modelagem 

de processos, controle e 

gerenciamento de 

documentos e conteúdo, 

ferramentas de 

apresentação. 
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4. APLICANDO O MODELO (ESTUDO PRÁTICO) 

 

O modelo proposto no capítulo anterior tenta mostrar etapas básicas que devem 

constar em todo o projeto, principalmente quando falamos em gestão do conhecimento, 

onde o mais importante é identificar, extrair e manter a informação. Tentamos assim dar 

uma visão mais completa e menos superficial a modelos acadêmicos anteriormente 

apresentados, mostrando de que maneira e como é identificada a criação da informação 

em uma empresa. Para comprovarmos a eficácia do modelo proposto, tentaremos mostrar 

neste capítulo um estudo de caso real em uma empresa do grande Recife na qual está 

sendo gradativamente inserida neste novo modelo de reconhecimento de informação e 

consequentemente proporcionando ferramentas tecnológicas que promovem a 

manutenção do conhecimento.  

 

4.1. A EMPRESA 

 
Mostraremos nesta sessão características da empresa e a sua situação anterior, 

com seus principais problemas antes da aplicação do modelo. 
 

 
• As Características 

 

A empresa que iremos usar como exemplo nesse estudo pratico é uma indústria de 

metalurgia no ramo de embalagens (metálicas e plásticas) situada na região metropolitana 

no estado de Pernambuco. Ela é caracterizada por ser uma empresa de sociedade 

anônima, segundo o BNDES (BNDES, 2011), uma empresa de médio porte pelo fato de 

duas características; seu resultado financeiro anual, que se aproxima de R$ 90 milhões, e 

a sua quantidade de funcionários perto de 500.  

Com duas instalações industriais separadas fisicamente, a empresa consta com 

uma estrutura hierárquica familiar, e uma diretoria única. Cada unidade fabril é 

independente, pois possui toda a sua estrutura separada, funcionários e gerentes, 

entretanto a empresa (familiar) onde os seus diretores são responsáveis por todas as 
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decisões estratégicas. A empresa se move através de um modelo burocrático familiar, isto 

porque suas estruturas de decisão estão amarradas por normas e regras restritivas, onde 

grande parte das autorizações, passam pela aprovação da diretoria. Essa característica faz 

com que a estrutura decisória seja lenta, pois além dos gestores aprovarem seus projetos, 

inevitavelmente eles serão reavaliados pela diretoria; com isso, os processos dentro da 

empresa perdem agilidade. 

Outro grande característica da empresa é a cultura por ela apresentada. Alguns 

pensadores como Figueiredo (RODRIGUEZ e SANTOS, 2008), define a cultura 

organizacional como um conjunto de crenças, tradições, valores, regras escritas e não 

escritas que podem impulsionar, acelerar, debilitar, retardar, facilitar, comprometer, 

dificultar ou impedir mudanças e desempenho das empresas. A empresa que usamos no 

nosso caso de estudo, sua cultura é fortemente exercida, pois a politica da excelência pela 

excelência, buscada pelas empresas de gestão moderna, onde busca-se cada vez mais 

processos simples, estruturados e otimizados, não é aplicada totalmente. Os processos e 

procedimentos são pouco estruturados, sendo aplicado o mínimo, o básico para manter o 

funcionamento e para alcançar alguns objetivos de qualidade no processo fabril. É dada 

uma maior importância na execução e muito pouca ao planejamento.  

O planejamento é praticado na empresa, mas muito pouco, isto porque ele é tido 

como perda de tempo e dinheiro. Na empresa existe um plano diretor, um planejamento 

estratégico desenvolvido pelos gestores, mas principalmente pela diretoria; onde as metas 

são estabelecidas e os gastos são os principais delineadores das ações, provocando a má 

gestão destes projetos.  

Na politica interna da empresa, mudanças são tratadas como gastos, como 

despesas desnecessárias, e não como investimento que trará um valor agregado para a 

empresa. Essa cultura inibe a criação e desenvolvimento de ideias em todos os níveis 

hierárquicos, desestimulando os investimentos que trazem valor agregado e gera, 

principalmente, o desanimo dos funcionários. Outra característica da empresa é a 

sobreposição de cargos, ficando claro em alguns setores.  

Em alguns departamentos existem vários chefes, isto é, em alguns setores da 

empresa podemos encontrar mais de um responsável pelo departamento, muitas vezes 

eles são colocados pela diretoria como cargos de confiança. Essa organização faz com 
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que a atribuição de responsabilidades não exista, fique dividida, gerando a falta de um 

gestor, de gerência no comando, que assuma realmente o setor. Como consequência 

direta, podemos falar da desorganização do setor, pois seus funcionários não sabem a 

quem se reportar, e em muitas vezes acabam tomando decisões próprias erradas por não 

existir essa comunicação clara entre chefe e funcionário. 

O parque tecnológico da empresa é composto por aproximadamente 250 

máquinas, todas interligadas através de uma rede única, onde cerca de 30 máquinas 

encontram-se na coleta de dados do chão de fábrica, 20 delas com tecnologia de rede sem 

fio para controle e apontamento de produção. Todas as máquinas estão ligadas em rede e 

por softwares únicos gestão, distribuídos em: e-mail, ERP, softwares de escritório (Editor 

de texto, planilha, apresentação), CRM interno.  

Para entendermos o porque da necessidade da aplicação deste modelo de 

identificação de conhecimento, iremos descrever algumas características que fazem com 

que essa empresa necessite de um maior controle e manutenção dos dados gerados dentro 

dela. A nossa empresa dispõe de três características principais e essenciais: 

 

a) Falta de conhecimento de processos e procedimentos: empresa usada no nosso 

estudo não dispõe de uma cultura bem definida de processos, isto é, muitos 

deles ou não existem como processos, pois eles não são identificados como 

processos ou são descritos com poucos detalhes, pobres de informações; na 

sua maioria existem procedimentos com uma simples etapa porque não é dado 

o sua devida importância. Sendo assim toda a cadeia que suporta a informação 

é quebrada, isto porque procedimentos não são criados, e os procedimentos 

servem como fundamentos ou alicerces da informação dentro da empresa, isto 

porque eles são instruções, regras de conduta a serem seguidas, são etapas a 

serem feitas em uma ordem pré-determinada, uma cronologia de eventos que 

levam ao sucesso de uma execução bem feita. Essa característica forte implica 

na perca do conhecimento mais do que estaria normalmente em uma empresa 

com todos os processos definidos, isto porque quando perguntamos onde estão 

esses processos e os seus procedimentos, os gestores falam que eles existem e 

que todos sabem onde estão, entretanto na sua maioria eles estão na cabeça do 
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usuário e pouco no gestor da área, mas principalmente você os encontra em 

documentos esquecidos dentro de gavetas ou em e-mails. 

b) Maturidade e Cultura do não conhecimento: Uma maior preocupação na 

execução dos processos dentro da instituição é uma constante, isso faz com 

que se gere uma cultura de imediatismo e pouco planejamento. A falta de 

planejamento está ligada a importância dada ao tempo necessário de coleta e 

analise das informações, na sua maioria esse tempo perdido e considerado 

gasto pela empresa. Na sua maioria, etapas não são feitas pelo simples ato de 

não parar e planejar de forma consciente para alcançar os objetivos, 

ocasionando assim na maioria resultados normais, sujeitos a erros. Um reflexo 

direto dessa falta de maturidade do conhecimento é a pouca importância dada 

a criação, descoberta e aperfeiçoamento dos processos existentes, pois como 

falado anteriormente os funcionários não são incentivados pelos seus chefes a 

uma constante manutenção e com isso a perda gradativa do conhecimento. 

c) Troca constante de funcionários: Como os processos não são devidamente 

conhecidos e documentados, a empresa fica muito dependente do funcionário 

que a conhece, muitas vezes até prejudicando a relação chefe e funcionário. 

Seu desligamento ou troca de função da empresa tona-se um problema de 

altíssimo risco e custo. Risco por trazer consequências graves como parar uma 

linha de produção, já que o conhecimento está disperso e não documentado, 

podendo até perder definitivamente processo produtivo. Custoso porque a 

cada mudança, a empresa terá que treinar novamente o funcionário nas 

atribuições; assim, perde-se tempo, dinheiro e principalmente, não garante a 

eficiência do novo funcionário na nova função. 

 

4.2. A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
Para mostrarmos de forma mais clara o modelo proposto no capítulo 3, vamos 

estruturar a execução com a divisão nas sete etapas. 
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4.2.1. PLANEJAMENTO INICIAL E APRESENTAÇÃO À DIRETORIA 

 

Para começarmos a mudar a forma com a empresa trata a informação, devemos 

atacar a cultura da empresa, começando comum processo de conscientização da 

informação. Para isso primeiro devemos conscientizar a diretoria da empresa a mudar a 

forma de agir, tirar a visão do gasto e transformá-la em investimento, não só com 

palavras. Sendo assim, foi montado um comitê de gestão de mudanças, ele tem o 

proposito de propor constantes alterações nos processos internos da empresa.  

O comitê é composto pela diretoria e principalmente pelos gerentes de área 

(Fabril, Logística, Tecnologia, contábil), onde se instituiria uma rotina, onde no final de 

cada mês todos se reuniam e discutiam melhorias, podendo assim ajudar a solucionar 

problemas em outras áreas. Lembramos que todas as reuniões mostradas neste modelo, 

não podem demorar, pois isto contrariaria e atrapalharia o conceito das reuniões rápidas 

propostas. 

O gerente de informática tem um papel crucial neste modelo, pois o tempo todo 

ele está presente em todas as áreas com suas ferramentas, dando suporte a todas elas. O 

gerente de informática não só altera a maneira de trabalho dos funcionários com suas 

ferramentas, mas também conhece todos os processos e participa mediando conflitos 

entre os departamentos; tentando solucionar impasses e sugerindo melhorias que podem 

vir em forma de ferramentas tecnológicas. 

Nesta fase tínhamos o papel de convencer os diretores da empresa da importância 

da informação, de como o planejamento, a construção de um modelo e uma infraestrutura 

é essencial para reter o conhecimento, que por consequência gera um maior lucro. Sendo 

assim, foram escolhidos os usuários chaves dos departamentos, os funcionários com 

maior conhecimento das áreas para serem os multiplicadores do conhecimento dentro da 

empresa. Estes usuários têm um papel fundamental não só durante a época da 

implantação do modelo, mas passando futuramente a ser uma referência de conhecimento 

dentro da empresa, replicando as informações para todos os susários. 

 Os gerentes então começaram a traçar um plano de ação macro, onde a questão 

principal será o de mostrar e mapear os pontos cruciais que deveríamos atacar para 

combater a desinformação. Um plano inicial foi montado e apresentado à diretoria com 
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os três pontos macros apresentados anteriormente, descrevendo quais as principais áreas 

que possuem maiores incidências e a importância de atacá-los, com suas prioridades. 

Junto também foi apresentado um cronograma inicial com possíveis soluções, seus 

requisitos, custos iniciais em pessoas e ferramentas. Neste plano inicial mostramos a 

importância de se criar grupos de trabalho, separados por departamentos, o que 

chamamos de núcleos de conhecimento. Estes núcleos funcionariam como núcleos de 

apoio de informação, onde gerariam e seriam desenvolvidos conhecimentos nas áreas. 

 

4.2.2. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO COM OS USUÁRIOS 

CHAVES DO DEPARTAMENTO 

 

Definidos os grupos de usuários chaves, cada núcleo de conhecimento definiria 

um gerente. O gerente de núcleo tem o dever de analisar e filtrar os dados de cada área, 

transformando-os em informação, em dados documentais, descartando ou não dados 

desnecessários. Outra obrigação do núcleo era de definir quais os problemas referentes a 

cada área de atuação e sugerir planos de ação. Estes planos de ação à principio seriam o 

começo da mudança proposta, lá estariam os processos, os procedimentos, seus 

problemas e possíveis soluções, bem como o tempo e custos envolvidos. Seria 

basicamente, de forma mais completa, um cronograma de projeto estudado pelo grupo de 

usuários chaves. Cada grupo deveria propor as soluções e ferramentas humanas, físicas e 

tecnológicas empregadas nas etapas. 

A tecnologia da informação sugeriu novas ferramentas, três delas se destacam 

pela sua abrangência e complexidade. A primeira e a instalação de um novo sistema de 

gestão integrada (ERP) de acordo com as novas diretrizes da empresa, mas também como 

forma de organizar melhor os processos. A segunda foi uma ferramenta de gestão de 

documentos (GED), tendo como objetivo uma forma de organizar e controlar essas 

informações dispersas, tanto eletronicamente, através de documentos e planilhas 

eletrônicas; como fisicamente, através da organização e possível futura digitalização. Por 

ultimo, o desenvolvimento de um portal de informações dentro de uma intranet. O portal 

teria como objetivo ser a porta de entrada diária dos usuários da empresa para um mundo 
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de informações da empresa e dos seus departamentos. Mostrando assim seus 

responsáveis, suas atribuições, seus índices, informações gerenciais como resultados da 

empresa, se tornar um canal a mais de comunicação. Essa ferramenta já se encontra na 

empresa, mas ainda de forma insipiente, sem muito uso e com poucas informações que 

agreguem valor.   

 

4.2.3. CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E FÍSICA 

 

Logo após a definição do grupo de usuários chaves das áreas envolvidas, e da 

sugestão de cada grupo, o departamento de tecnologia teve como objetivo analisar essas 

propostas. Cada proposta apresentada trouxe-nos principalmente a vontade dos 

departamentos de organizar suas informações através de uma ferramenta de gestão 

integrada. Uma ferramenta que realmente integrasse os dados entre os departamentos de 

forma única e sem duplicidade de informação, tirando a redundância da informação, já 

que isso era um grave problema dentro da organização. Esta ferramenta de gestão 

integrada já existia, entretanto por não possuir algumas características restritivas de 

gerencia dos dados, ele foi perdendo confiança entre os seus usuários e gradativamente 

foi sendo substituído por planilhas de dados. 

Outra queixa dos departamentos e a falta de uma ferramenta de gestão de 

documentos, já que um grande problema da empresa é a falta de documentação. Vários 

processos dentro da empresa não existiam, portanto não existiam procedimentos ou não 

eram confiáveis. Não existia uma figura fiscalizadora destes documentos, ficando 

espalhados pelos departamentos. 

Vimos assim, à necessidade da troca imediata do software de gestão integrada 

ERP, pois o atual estava desatualizado e não atendia os requisitos que a organização 

buscava, que é a da produção por demanda. Para isso foi analisado no mercado qual o 

produto se adequaria neste conceito, verificando principalmente sua eficácia, custo e 

facilidade de uso. Com relação à ferramenta de gestão de documentos, decidimos 

implementá-la em outro momento por questões financeiras, já que a implantação do 

software de gestão consumiria muito tempo e dinheiro. Entretanto, começamos a instituir 
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ferramentas de modelagem gráfica de processos (BPM), de forma intuitiva a ferramenta 

nos permitiu começarmos a documentar todos os processos internos da empresa, 

organizando-os. 

Nosso cronograma inicial é de um ano para implementar as mudanças, melhorias 

e as ferramentas tecnológicas que auxiliam os usuários. Neste caso, focamos nossos 

esforços focamos os esforços na reestruturação dos processos e na instalação do ERP, 

depois deles focaríamos nas outras ferramentas descritas acima. Ao todo, 6 meses 

estruturando processos e mais 6 meses estruturando e preparando para a implantação do 

ERP.    

 

4.2.4. GESTÃO (CRIAR, DEFINIR, REMODELAR) DOS PROCESSOS PELOS 

USUÁRIOS CHAVES 

 

Antes de implementarmos o software ERP, a nossa primeira etapa é a revisão dos 

processos existentes. Descobrir em cada área, com os seus gerentes como e quando as 

informações surgem. Para conseguir essas informações, fomos busca-las em cada 

departamento com o grupo de pessoas que denominamos de usuários chaves. Os usuários 

chaves de cada departamento tem o papel e devem saber o processo. Eles devem estudar 

os atuais processos, descobrir novos, buscando soluções que possam ser aplicadas e 

inseridas como novos pontos de mudança, em uma nova reestruturação ou ciclo da 

informação da empresa. Tentamos assim enxergar principalmente informações dispersas 

nas áreas. 

Com esse estudo, identificamos que a maioria dos departamentos de alguma 

forma precisavam estruturar seus procedimentos. Eles estavam desatualizados, escritos de 

forma não clara para o entendimento, com poucos detalhes; ou pior, em procedimentos 

sem documentação, e vários deles escritos em e-mails em formato informal. O pior caso 

se encontrava no chão de fabrica, por ser a principal área de uma empresa de metalurgia, 

onde tudo acontece e os dados nascem; lá os procedimentos mudavam muito e sem um 

controle suficiente que garantisse a assertividade. Sem um responsável direto na gestão 
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das informações, sem controle, os documentos existentes muitas vezes se perdiam porque 

não existia um controle de versões para gerenciá-los. 

Como primeira solução para resolver os problemas do controle e gerencia dos 

processos, foi dar responsabilidades às pessoas envolvidas, isto é, cada departamento é 

responsável pelos seus procedimentos e suas informações. Independentemente dos 

problemas internos de cada departamento, eles tinham a obrigação, a preocupação 

constante de organizar, manter e atualizar seus dados gerando informações confiáveis. 

Para isso, o gerente de cada área foi acionado para ser o principal responsável. O 

processo de atribuição de responsabilidades se transformou no inicio um ponto de 

entrave, de resistência a mudança, isto porque os responsáveis de cada área por não 

conhecerem todos os seus processos eram relutantes em rever seus processos e aceitar 

novas atribuições antes escondidas atrás de procedimentos falhos. Essas novas 

atribuições das tarefas traziam consequentemente trabalho, e era isso que os gerentes das 

áreas não queriam. Para quebrar essa barreira foi necessária à intervenção da diretoria da 

empresa, ela surgiu como a força autoritária para impor as responsabilidades às pessoas 

relutantes a mudança. 

Vários procedimentos não eram feitos ou eram feitos por outros departamentos, 

grande parte disso se dá pela característica da empresa, onde em alguma áreas a 

sobreposição de cargos acontece, existindo mais de um responsável; muitas vezes erros 

de procedimentos eram atribuídos a pessoas erradas ou a processos externos a empresa, 

como fornecedores de serviços. Outro ponto importante para solucionar esse problema foi 

o comitê gestor de mudanças. O comitê de mudanças teve um papel fundamental, ele 

forçou a todos os seus gerentes assumir responsabilidades e revisar todos os 

procedimentos, mas também documenta-los, tendo um papel de fiscalizador dessa etapa. 

Foi atribuído ao departamento de informática da empresa a prover uma ferramenta 

ou modelo de gestão de documentos que os auxiliassem, visto que a empresa só possuía 

ferramentas básicas de escritório e e-mail. Abaixo descreveremos o modelo utilizado para 

resolvemos esta situação com as ferramentas existentes. 
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4.2.5. REUNIÃO DE CONHECIMENTO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS NAS 

PARA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Esta etapa teve como objetivo os usuários internos conhecerem seus processos de 

cada departamento, terem ideia dos processos que os cercam e os que interagem. Cada 

departamento, controlado pelo seu gerente, seria responsável por organizar cada atividade 

interna, com o objetivo de organizar, revisar processos, e novamente verificar sua 

assertividade. Foram assim, atualizados controles internos, com criação de índices e 

revisão de metas. Toda essa informação foi coletada através de entrevistas especificas 

com seus usuários, individualmente. Lembramos novamente que as reuniões foram 

breves, para não atrapalharem o funcionamento da empresa. Em caso de divergências, 

eram estabelecidas acareações das versões envolvidas; neste caso as reuniões eram mais 

apropriadas, pois podíamos averiguar de forma mais segura os dados coletados.  

Foi estabelecido que o departamento de qualidade fosse o responsável geral por 

todos os departamentos. A escolha do departamento de qualidade se deu pela sua 

especialidade de lidar com controles e normas internas e externas da empresa, pois ele já 

era de alguma forma o fiscalizador das informações. Ele ficou responsável não só por 

aplicar auditorias internas anuais, mas também controlar os dados que estariam em forma 

de documentos. Sendo assim, os documentos teriam um departamento que os controlasse 

de forma centralizada, não mais dispersa na organização, garantindo que eles seguiriam a 

preceitos de mínimos de qualidade, uniformizando-os e colocando-os em modelos pré-

estabelecidos. 

 

4.2.6. TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

TECNOLÓGICAS 

 

Através do conjunto conhecimento e treinamento das ferramentas, todos os 

usuários estariam dispostos a realmente alavancar as informações na empresa. 

Como descrito anteriormente, a ferramenta proposta inicialmente para a 

implantação em uma segunda etapa seria um software de gestão de documentos. Esta 
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etapa seria feita através do portal interno (intranet), o usuário teria o poder de criar, 

atualizar seus procedimentos e controlá-los através de versões, com fluxos de aprovações 

quando necessário. Entretanto tornou-se necessário a utilização de um software de 

modelagem de processos para a documentação dos fluxos existentes, para representá-los 

de forma mais clara e fácil entendimento para todos. Utilizamos assim um software livre 

de modelagem de negócios (BPM), para a documentação e posteriormente integração 

com o software de gerenciamento de documentos.  

Tínhamos a disposição poucas ferramentas tecnológicas a nossa disposição, 

portanto tínhamos de tirar o maior proveito possível das ferramentas existentes, 

agregando funcionalidades que a principio seriam muito arriscadas em gerenciar 

informações; para isso criamos regras de conduta de uso, de forma a minimizar os erros. 

Tínhamos a disposição duas ferramentas e usamos da seguinte forma:  

 

• A rede, onde o usuário podia guardar e compartilhar, de forma organizada, 

qualquer documento (fluxogramas, procedimentos, cronogramas, 

apresentações) de forma estruturada, separadas por departamentos, 

assuntos e versões; 

• Sistema de correio eletrônico é o mais importante das ferramentas 

disponibilizadas para os usuários. O e-mail talvez seja a ferramenta de 

maior aceitação e uso efetivo para a empresa, isto porque é fácil de usar, 

qualquer informação pode ser trocada por qualquer pessoa de forma 

simples. Nela usuários podem enviar mensagens rápidas ou mais 

complexas eletronicamente, entretanto mesmo sem ter esta finalidade ele 

também é usado como um tipo de gerenciador eletrônico de documentos 

na empresa, isto porque muitas vezes são mandados através deles 

documentos anexados dos quais são controlados suas versões; como 

também são usados como um sistema simples de fluxo de aprovação. 

Sendo assim os usuários que trocavam documentos através do e-mail, 

eram obrigados no final de cada fluxo de revisão ou de aprovação do 

documento a colocá-los em pastas na rede atualizando-os. Todos os 

processos e procedimentos criados e revisados pelo grupo de usuários 
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tinham que seguir obrigatoriamente um fluxo de revisão e aprovação pré-

estabelecido pelo grupo dentro do sistema de e-mail, onde o ultimo 

aprovador tinha o dever de guardar na rede o documento em sua devida 

pasta. 

 

Com as dificuldades apresentadas provocadas pela falta de organização dos 

processos e procedimentos, a empresa viu a necessidade de implantar um sistema de ERP 

com o objetivo de principalmente aumentar a comunicação entre os departamentos, 

desgastada com o tempo. Sendo assim a empresa solucionaria dois problemas, o primeiro 

deles a atualização tecnológica do software de gerenciamento fabril que se encontrava 

defasado e junto consertaria as informações contidas nele não eram confiáveis, pois 

geravam em algum momento um retrabalho e desconfiança. O segundo problema que 

seria resolvido com uma nova implantação do sistema seria o estimulo interno e 

posteriormente externo de comunicação entre aos usuários, isto porque eles eram 

obrigados a interagirem mais, se comunicarem mais, conhecerem mais os processos das 

outras áreas, visto que eles eram obrigados a alimentarem o sistema com informações 

confiáveis, deixando de lado as planilhas departamentais usadas por todos.  

Uma característica deste modelo de sistema de gestão integrado (ERP) é a 

integração de todos os processos através de módulos refletindo informações únicas, que 

podem ser utilizadas a todo o momento por todos. O acesso cada vez maior ao sistema se 

traduzia em informação e gerava um fluxo crescente de conhecimento. Para o uso correto 

do sistema, todos os usuários tiveram acesso a treinamentos durante um mês em seus 

módulos, com supervisão de consultores externos contratados para a instalação do 

sistema ERP. Os usuários chaves na etapa do treinamento tinham um papel fundamental, 

isto porque além deles aprenderem, os usuários chaves se tornariam replicadores das 

informações entre seus usuários, tento o papel de tirar duvidas na fase posterior a 

implementação, ensinando-os através de cursos internos quando necessários.   
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4.2.7. A MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Depois de todos os processos e procedimentos conhecidos e revisados nas áreas, 

com os usuários treinados nas ferramentas, temos que estimular a manutenção deste 

conhecimento adquirido para que ele não se perca como já estava perdido. A manutenção 

da informação na empresa se deu através da estipulação de reuniões periódicas; de um 

mês para reuniões internas dos departamentos, e entre os departamentos seriam em torno 

de três meses, isso se não ocorressem algum imprevisto.  Estes encontros seriam rápidos 

de forma a não atrapalhar nem cansar os participantes, reuniões objetivas, em torno de 

trinta minutos, nela os participantes trocariam informações sobre o andamento do seu 

departamento ou departamentos. Nela eram apresentados resultados, os sucessos e os 

fracassos, criados indicadores para medir a eficácia e eficiência de modelos postos em 

execução, indicadores na sua maioria criados por área ou criados específicos pela 

diretoria. Com isso as soluções seriam aprimoradas e através delas os gestores ou os 

usuários de cada departamento tentavam resolver seus problemas. Esse modelo tornou-se 

importante, isto porque através da analise dos erros gerados pelos índices, forçou os 

gerentes de cada área a procura e solução dos erros; no primeiro momento os erros eram 

analisados através dos documentos guardados na rede, se suas informações fossem 

poucas elas eram procuradas e analisadas por todos através do sistema de gestão 

integrada, se ainda fosse insuficiente, era verificado em loco o problema na área para uma 

analise mais detalhada. 

Outra forma encontrada pela empresa de reter o conhecimento foi à preservação 

de funcionários chaves com a sua retenção, sendo assim foi montado um plano de ação 

para identifica-los e parar o fluxo de saída. Para isso o departamento de pessoal junto 

com os gerentes da empresa atuou na identificação destes usuários chaves, eles deveriam 

reconhecer quais usuários conheciam mais os processos da empresa e quais tinham um 

potencial de desenvolvimento. Um plano com base em dois pilares foi montado para 

manter esses funcionários, o primeiro de valorização de cargos e salários, com a 

adequação salarial compatível a responsabilidade e o cargo atribuído; o segundo através 

de cursos internos ou externos preparatórios para o desenvolvimento, de acordo com suas 

responsabilidades eram traçados cursos de aperfeiçoamento. 
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4.3. OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Com a implantação do modelo citado, a empresa mostrou algumas melhorias, elas 

se deram principalmente por causa da melhoria da organização da empresa. A 

organização interna veio primeira através da revisão dos processos, ela trousse confiança 

aos usuários isto porque eles começaram a conhecer melhor os processos, ganhando com 

isso uma maior eficiência e eficácia no trabalho desempenhado, gerando uma maior 

produtividade, pois não mais havia duvida em como e com quem fazer. Eram conhecidos 

os pontos fortes e fracos de cada área revisada, podendo assim fortalecer os fracos e 

melhorar o que já estava funcionando de forma correta. 

A comunicação entre as pessoas e departamentos melhorou sensivelmente, isto 

porque com a aproximação provocada pelas reuniões nos departamentos e entre eles, os 

usuários começaram a trocar experiências cada vez mais, cada vez mais os problemas e 

soluções eram compartilhados. Com a criação de grupos de conhecimento, na qual 

chamamos de “times de melhorias”, foram criados grupos específicos para resolver 

problemas específicos.  Através desse contato mais humano os funcionários começaram a 

confiar mais nas outras pessoas, não sendo mais um nome na hierarquia, eles se 

conheciam melhor.  

As ferramentas tecnológicas colocadas à disposição na empresa, principalmente o 

ERP, ajudaram a essa integração e segurança dos dados, visto que o sistema de gestão 

ajudava, de forma impositiva, a seguir determinadas regras de conduta coletivas em um 

fluxo de dados continuo de informações. Desta forma um departamento necessitava de 

dados de outros departamentos para os dados seguissem seu fluxo, sendo assim todas as 

pessoas envolvidas eram obrigadas a interagir com as outras. Outra grande mudança 

provocada pela inclusão do sistema de gestão foi a diminuição dos dados duplicados 

através da redução de planilhas eletrônicas existentes em cada departamento. Com a 

inclusão do ERP a redução das planilhas eletrônicas passou a ser obrigatória, os 

departamentos tiveram que abolir as informações e usar o sistema. 

A atribuição de responsabilidades fez com que os gestores da área se 

preocupassem mais com os seus processos e a qualidade dos mesmos. Com a organização 

dos processos cada gestor não tinha mais desculpa de não fazer mais sua tarefa ou jogar a 
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culpa em outro departamento sobre seus erros, isto porque todos os processos ficaram 

sendo conhecidos e qualquer pessoa podia vê-los quando necessário no departamento de 

qualidade, sem dúvidas e desconfiança. O departamento de qualidade da empresa passou 

ser o guardião de todos os documentos da empresa, sendo assim ele também passou a 

cobrar dos departamentos uma forma de conduta coerente ao documentado, 

possibilitando assim no futuro a adequação e implementação de modelos de qualidade 

nacionais e internacionais de qualidade de processos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho tentamos esclarecer um pouco mais sobre os mistérios da 

geração do conhecimento e principalmente o estudo e aplicação. A gestão do 

conhecimento é uma forma mais ampla de lidarmos com as informações, pois ela trata 

todo o ciclo do conhecimento (captura, armazenamento e distribuição), mas engloba 

também componentes humanos externos do meio social. O presente trabalho é mais uma 

amostra de que os modelos atuais de gestão do conhecimento ainda precisam ser mais 

estudados, isto porque a sua maioria são muito genéricos no seu conteúdo, deixando 

muito vagos quando falam de maneira abstrata suas etapas. Os modelos muitas vezes 

falam sobre ou somente na implantação de ferramentas, especificamente de software de 

TI, mas o que vimos no nosso estudo é que o conhecimento tratado como pessoa física é 

muito mais amplo do que as ferramentas tecnológicas aqui demostradas neste trabalho.  

Primeiramente temos que ter em mente que os dados surgem através das pessoas 

em seus processos dentro do trabalho e estão em transformação continua, transformação 

esta provocada pela concorrência predatória existente no mercado de trabalho. Esta 

concorrência faz surgir novos processos dentro da empresa, aprimorando os existentes e 

trazendo novas ideias que transformam a maneira com que trabalhamos. Temos que 

entender que as ferramentas surgem e a principio são criadas através dessas mudanças 

para auxiliar as pessoas a aprimorarem o que já estão fazendo no seu dia a dia, sendo 

assim entendemos que a tecnologia sim transforma, constrói, muda a forma de agir das 

pessoas e principalmente de se comunicar. As ferramentas tecnológicas são mais 

transformadoras quando auxiliam esses processos gerando uma maneira nova de criar, 

gerenciar e transmitir essa informação. Como vimos nos capítulos anteriores a tecnologia 

transformou e está transformando o mundo atual em uma sociedade do conhecimento 

(DRUCKER, 2002), entretanto Pitasse (PITASSE e LEITÃO, 2002) em seu estudo 

compartilha com o nosso pensamento, do qual ele discute que só a tecnologia não muda a 

forma de agirmos e pensarmos na sociedade, ela também é influenciada com vários 

outros fatores do meio que as pessoas vivem e se relacionam. Portanto os gestores de 

tecnologia devem se propor inicialmente a ajudar na tarefa de transformar a tecnologia 
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em mais uma ferramenta de suporte a gestão do conhecimento. Para a tecnologia se 

tornar cada vez mais integrada na vida das pessoas, atualmente estão sendo desenvolvidas 

tecnologias cada vez mais intuitivas e naturais para que elas se interajam mais com as 

pessoas, e troquem mais informações com seu cotidiano. 

O trabalho se propôs a mostrar um modelo básico de gestão de projetos com suas 

etapas mínimas, que vão desde o reconhecimento da informação, com a identificação dos 

processos dentro da empresa, até a sua manutenção com metodologias de troca e 

conservação dos dados. Devemos ter em mente que as etapas citadas, capítulo 5, deste 

trabalho devem estar todas implantadas para que alcancemos o mínimo de maturidade 

planejada, pois sem elas fica difícil organizarmos os dados no ambiente. A tecnologia 

deve propor soluções de forma a suportar a gestão desses dados através de suas 

ferramentas (Intranet, ERP, Rede Social, GED), dependendo da mudança provocada pela 

tecnologia, à empresa pode mudar os processos e influenciar a sua maneira de trabalhar, 

por isso tornasse extremamente importante que o responsável pelo departamento de 

informática esteja em um dos cargos mais importantes na empresa, pois junto com os 

outros diretores ele passa a influenciar no rumo dos negócios, em razão disso a tecnologia 

deve estar alinhada ao plano de negócios da empresa. Também vimos que as ferramentas 

tecnológicas não são problema, isto porque cada etapa pode ser representada por no 

mínimo uma categoria de software, entretanto é mais produtivo e enriquecedor quando 

integramos mais de uma tecnologia a cada etapa, complementando as informações que 

podem vir de várias fontes de dados. Vimos que não podemos classificar certo tipo de 

software como ferramenta padrão para um determinado tipo empresa, isto porque para 

cada empresa um cenário é montado de acordo com suas características culturais e 

monetárias, o que temos certeza e que características comuns são atribuídas a certos 

modelos de software, como podemos ver na quadro 5-3; nossa sugestão é usar todas as 

ferramentas possíveis, estimulando os seus usuários a usarem os sistemas de forma 

lúdica, de maneira que sintam prazer em compartilhar os dados. 

Mostramos no nosso estudo de forma análoga a comparação de três modelos 

existentes, dois deles já consolidados, com o modelo proposto, e vimos que ele se adequa 

aos modelos já existentes de gerencia, pois possuem vários pontos em comum. A ideia 

principal destes modelos é de organizar e sequenciar etapas; eles são constituídos a partir 
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de um plano macro de ação, onde cada etapa sequencia atividades que antes podiam não 

estar claras e organizadas de forma correta dentro do processo da empresa. Como 

podemos ver, o envolvimento da diretoria da empresa torna-se essencial para forçar a 

mudança, muitas vezes até de forma impositiva, visto que na sua maioria a empresa 

possui uma cultura retrograda, onde a indiferença aos outros é padrão. 

A maior lição tirada na aplicação do modelo é que comunicação gera cada vez 

mais conhecimento, isto porque quando fazemos com que as pessoas se comuniquem e se 

conheçam, elas mais facilmente trocam informações, geram e ajudam a mantê-las, 

simplesmente por confiarem nas outras pessoas. Essa humanização e integração devem 

ser buscadas pelas empresas que querem ter seu conhecimento mantido através do tempo. 

 

5.1. TRABALHOS FUTUROS 

 

Temos como objetivos futuros alguns estudos a serem feitos como: 

 

• Desenvolver modelos de gestão do conhecimento cada vez mais 

completos, proporcionando assim as empresas modelos cada vez mais 

enxutos e diretos, menos abstratos, que se adequem as necessidades das 

empresas de pessoas e custos; 

• Promover cada vez mais uma maior integração da tecnologia no processo 

de conhecimento e manutenção da informação, para isso devemos 

desenvolver metodologias de extração da informação através da 

tecnologia, de forma a guarda-las e posteriormente pesquisar de forma 

organizada. 
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5.2. DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

• Modelos encontrados de gestão do conhecimento muito genéricos, com 

etapas abstratas, proporcionando um aprendizado superficial para quem 

não é da área de estudo; 

• Falta de conhecimento nas empresas sobre gestão do conhecimento; 

• Quando as empresas possuem e usam as ferramentas de gestão, poucas 

tiram proveito como deveriam, mantendo as informações de forma a gerar 

valor agregado. 
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