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PROPOSTA E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A INVESTIGAÇÃO DOS 

PROCESSOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO EM PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

 

Resumo: A aquisição, criação e incorporação do conhecimento é essencial para a promoção da 

inovação e manutenção da indústria de software no mercado. Para tal finalidade, as 

organizações adotam a gestão do conhecimento (GC) que oferece um arcabouço de processos 

voltados à manutenção do conhecimento organizacional. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa 

é propor um instrumento validado para a investigação dos processos da GC em pequenas e 

médias empresas (PME) da indústria de software. A metodologia empregada está amparada em 

uma pesquisa de métodos mistos com característica explanatória sequencial (MMES), tendo a 

pesquisa de campo como estratégia de investigação. A pesquisa foi delineada em duas fases: a 

primeira consistiu em um estudo preliminar sobre os processos da GC na indústria de software 

e a segunda consistiu na elaboração e validação de um instrumento para investigação dos 

processos da GC em PME da indústria de software. A primeira fase compreendeu em uma 

revisão sistemática da literatura, a administração de um questionário para 47 indíviduos e a 

realização de 13 entrevistas semiestruturadas com profissionais da indústria de software. O 

estudo preliminar revelou que não há instrumentos específicos para investigar a GC na indústria 

de software e quais processos da GC são executados com regularidade e quais processos da GC 

precisam ser ajustados e melhorados nas PME da indústria de software. Na segunda fase, com 

base nos achados do estudo preliminar foi construído um instrumento na plataforma Google 

Forms e este foi enviado por e-mail para mais de 300 profissionais da indústria de software. O 

instrumento foi respondido e validado por 68 indivíduos, trabalhadores de 36 diferentes 

organizações localizadas em sete diferentes estados do Brasil. Ainda na segunda fase, foi 

realizado um workshop do qual participaram quatro profissionais da indústria de software. Após 

a avaliação e refinamento chegou-se a um instrumento composto por 46 questões, distribuídas 

nas seguintes dimensões: processo de criação, processo de recuperação, compartilhamento de 

informações, utilização das informações, processo de inovação e o conhecimento na indústria 

de software. O instrumento aqui concebido é voltado para gerentes de equipes de 

desenvolvimento de software, líderes e gestores fornecendo à eles uma visão geral a respeito 

da percepção dos indivíduos em relação aos processos da GC executados na organização ou 

equipes. 

 

 

Palavras-chave: percepção da GC; questionário; processos da GC.  

 



 

 

PROPOSAL AND VALIDATION OF AN INSTRUMENT FOR THE INVESTIGATION OF 

THE KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES IN THE SOFTWARE INDUSTRY 

 

 

Abstract: The acquisition, creation, and incorporation of knowledge is essential for the 

promotion of innovation and maintenance of the software industry in the market. Organizations 

adopt knowledge management (KM) that offers a framework of processes aimed at maintaining 

organizational knowledge. Therefore, the objective of this research is to propose a validated 

tool for the investigation of the KM processes in small and medium enterprises (SMEs) of the 

software industry. The methodology used is supported by a research explanatory sequential 

mixed methods (ESMM), with field research as a research strategy. The research is divided in 

two phases: the first consists of a preliminary study on the KM processes in the software 

industry and the second is the elaboration and validation of an instrument for investigation of 

KM processes in SMEs in the software industry. The first phase comprises a systematic review 

of the literature, a questionnaire administration for 47 individuals, and 13 semi-structured 

interviews with professionals in the software industry. The preliminary study revealed that there 

is not a specific tool to KM investigate in the software industry, however, KM processes are 

performed regularly and adjusted and improved in the SMEs of the software industry when 

necessary. In the second phase, based on the findings of the preliminary study, an instrument 

was built on the Google Forms platform and it was e-mail to over 300 professionals in the 

software industry. The instrument was answered and validated by 68 individuals, workers from 

36 different organizations located in seven different Brazilian states. Also in the second phase, 

a workshop was held in which four professionals from the software industry participated. After 

an evaluation and refinement, an instrument was composed of 46 questions, distributed in the 

following dimensions: creation process, recovery process, information sharing, information 

utilization, innovation process and knowledge in the software industry. The instrument is 

intended for managers of software development teams, leaders and managers for an overview 

of the individual perception in relation to the KM processes carried out in the organization or 

teams. 

 

Key words: KM perception; questionnaire; knowledge management process.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No início dos anos 90 o conhecimento passou a ser percebido pelos gestores como um 

recurso organizacional (OKUNOYE, 2003), agregando valor tanto aos produtos quanto aos 

serviços. Esse fato conduziu as organizações à inovação e possibilitou vantagens competitivas 

sustentáveis tornando-as mais propensas ao crescimento (DALFOVO; SCHARF; 

KRAMBECK, 2009). 

A partir de então, os trabalhos passaram a depender mais do conhecimento dos 

indivíduos do que das suas habilidades manuais, portanto, a partilha e o uso das informações 

tornaram-se as atividades mais importantes do ambiente organizacional (SERVIN, 2005). O 

diferencial deixou de ser, entre as organizações, os ativos físicos e financeiros e o conhecimento 

coletivo organizacional ganhou espaço, sendo utilizado como benefício próprio, gerando novos 

conhecimentos determinantes de novas competências, habilidades, produtos ou serviços 

(ROCHA et al., 2015). Dessa forma, a informação assumiu o papel de insumo necessário para 

a produção de conhecimento tornando-o o motor do crescimento econômico (LASTRES; 

ALBAGLI, 1999). 

Nesse âmbito, as organizações precisaram encontrar meios para identificar, criar, 

manter e integrar o conhecimento no seu ambiente, requerendo assim a gestão do conhecimento 

(GC) (DALKIR, 2011; MOHAJAN, 2016). Portanto, a GC se estabeleceu como um processo 

capaz de capturar o conhecimento individual, transformando-o em conhecimento 

organizacional e coletivo (MARTELO-LANDROGUEZ; CEPEDA-CARRIÓN, 2016).  

Firestone e Mcelroy (2003) ressaltam que as organizações que gerenciam o 

conhecimento presente no seu ambiente, o utilizam para aperfeiçoar os processos internos e 

incentivar os seus funcionários a criar, compartilhar, procurar e utilizar o conhecimento no 

desenvolvimento de suas atividades diárias. Essas ações promovem, dentre outras coisas, a 

adoção das melhores práticas, a adição de valor aos produtos e serviços, a capacidade de se 

manter em um ambiente dinâmico, mutável e imprevisível, além da estruturação de uma 

empresa sustentável e capaz de aprender e inovar (CHOO, 2006). Meihami e Meihami (2014) 

ressaltam que a aquisição, gestão e exploração do conhecimento melhora a eficiência das 

organizações como um todo e promove a inovação. 

Dentro desse contexto, um setor que se destaca é o da indústria de software. Dados da 

Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES, 2017) evidenciam que as 

organizações desse setor apresentaram uma taxa de crescimento estimada em 0,2% em 2016 
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quando comparadas à 2015. Além disso, movimentaram cerca de 8,475 bilhões de dólares em 

2016, o equivalente à 1,9% do mercado mundial. É um setor representado no Brasil, 

principalmente, por micro e pequenas empresas (95%) (análise realizada pelo critério de 

número de funcionários – até 99 funcionários) e que se encontra em constante evolução, dadas 

as necessidades tecnológicas do mercado. 

Kubota (2006) e Nawinna (2011) destacam que as organizações que compõem a 

indústria de software são altamente competitivas, dinâmicas e se diferenciam das demais 

organizações dos mais diversos setores por desenvolverem atividades complexas e que utilizam 

intensamente o conhecimento. Nesse sentido, o conhecimento é um dos mais valiosos ativos da 

indústria de software uma vez que o produto ofertado é fruto do conhecimento dos funcionários 

que ali atuam (KUBOTA, 2006), além disso, esse setor é altamente dependente desse 

conhecimento para ser bem sucedido no mercado em que atua (MALHOTRA, 2000).  

Nesse contexto, a GC, quando incorporada às organizações da indústria de software, 

tem como objetivo reter o conhecimento dos funcionários no ambiente organizacional, 

promovendo a sustentabilidade e qualidade dos produtos ofertados (NAWINNA, 2011). Além 

disso, as organizações da indústria de software podem evitar prejuízos com o retrabalho 

identificando continuamente os seus ativos de conhecimento a fim de elaborarem estratégias, 

buscarem por novos conhecimentos e manterem àqueles existentes em uma base de 

conhecimento contínua (SEDZIUVIENE; VVEINHARDT, 2010). 

Nessas organizações, independentemente do seu tamanho, há diferentes projetos e 

atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Assim, a GC é notadamente necessária devido 

ao fato do conhecimento, tanto dos desenvolvedores de software quanto de outros indivíduos 

envolvidos no projeto, relacionar-se diretamente ao desenvolvimento dos produtos, gestão e 

tecnologia. Além disso, esse conhecimento é dinâmico e evolui de acordo com a necessidade 

da organização, com a implementação de novas tecnologias e com a cultura organizacional 

(AURUM; DANESHGAR; WARD, 2008).  

Dessa forma, tornou-se necessário investigar o caminho do conhecimento nessas 

organizações. Sedziuviene e Vveinhardt (2010) destacam que quando as organizações 

identificam os seus conhecimentos, elas conseguem saber o que é relevante para elaboração de 

suas estratégias organizacionais, sendo esse, o primeiro passo para descobrirem a existência e 

execução, mesmo que informalmente, de práticas e processos da GC em seu ambiente. 

Wee e Chua (2013) destacam que devido as diferenças existentes na cultura e estrutura 

organizacional das PME da indústria de software, não há condições dessas praticarem a GC da 

mesma forma como as grandes organizações praticam. Os autores explicam que isso ocorre 
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porque o processo de tomada de decisão das PME é menos complexo, a proximidade entre os 

níveis hierárquicos é maior, os recursos financeiros são escassos e, às vezes, a liderança é 

inadequada.  

Uma forma de suprir a falta de condições para implementação da GC em PME da 

indústria de software sem precisar dispor de grandes recursos, é realizar a investigação das 

práticas e processos executados para identificação, criação, armazenamento,  compartilhamento 

e aplicação do conhecimento nessas organizações. Portanto, a literatura oferece diversos tipos 

de instrumentos de pesquisas que se propõe a fazer essa investigação (e.g., Organizational 

Knowledge Assessment (OKA), American Productivity & Quality Center (APQC), Asian 

Productivity Organization (APO), Bukowitz; Willians, entre outros). Entretanto, a literatura 

apresenta instrumentos genéricos, i.e. não são específicos para PME da indústria de software. 

Diante dessa lacuna, esta pesquisa tem como objetivo propor um instrumento contendo 

questões específicas para a investigação dos processos de identificação, criação, 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento, uma vez que, o conhecimento 

é o recurso fundamental para sustentabilidade e manutenção desse tipo de organização.  

 

1.1 Problema e questão de pesquisa 

 

Considerando a grande representatividade das PME para a indústria de software e que 

os processos da GC possibilitam a incorporação do conhecimento individual ao conhecimento 

dessas organizações e, ainda, que a investigação dos processos da GC proporciona uma 

percepção sobre a configuração do conhecimento presente no ambiente organizacional, o que 

possibilita a elaboração de estratégias voltadas para a promoção da inovação e da 

sustentabilidade, este trabalho remete a seguinte questão de pesquisa: “Quais são os itens, 

doravante denominados de questões, relevantes para compor um instrumento válido voltado à 

investigação dos processos da GC em PME da indústria de software?”. 

 

1.2 Objetivos 

 

Para que se obtenha um instrumento válido para a investigação dos processos da GC 

em PME da indústria de software apresentam-se a seguir o objetivo geral e os objetivos 

específicos deste trabalho. 
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1.2.1 Objetivo geral 

Tendo em vista os benefícios proporcionados pela GC na indústria de software, uma 

vez que essa tem como base a inovação e a tecnologia sendo intensiva em conhecimento e, 

ainda, a lacuna existente na literatura em relação a falta de um instrumento que investigue 

especificamente os processos da GC na indústria de software, este trabalho tem o objetivo geral 

de propor um instrumento válido voltado à investigação dos processos da GC em PME da 

indústria de software. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Com a finalidade de se alcançar o objetivo geral deste trabalho respondendo a questão 

de pesquisa, os seguintes objetivos específicos são estabelecidos: 

 descrever os elementos e requisitos para que a GC seja uma prática institucionalizada 

na indústria de software;  

 verificar na literatura os instrumentos de coleta de dados utilizados para a investigação 

da GC na indústria de software; 

 elaborar um instrumento de coleta de dados para investigar os processos da GC em PME 

da indústria de software;  

 submeter o instrumento elaborado a uma prova de conceito;  

 verificar a aplicabilidade e confiabilidade do instrumento junto aos profissionais da 

indústria de software; e 

 verificar a capacidade do instrumento proposto em investigar os processos da GC nas 

PME da indústria de software. 

 

1.3 Justificativa 

 

A indústria de software executa atividades intensivas em conhecimento e não se 

sustenta no mercado se não for inovadora (DESOUZA; AWAZU, 2005). A base para a 

atividade inovadora é o conhecimento tácito (INKPEN; TSANG, 2005), contido, inicialmente, 

nas pessoas responsáveis pela execução das atividades (PEREZ-SOLTERO et al., 2015). 

Assim, é importante que as organizações gerenciem o seu conhecimento de forma adequada, 

incorporando-o aos seus produtos e serviços (MOHAJAN, 2016). Dessa forma, é importante 

que os gestores e líderes das organizações da indústria de software identifiquem e compreendam 

claramente onde o conhecimento dos membros da sua equipe pode ser empregado e como este 

pode ajudar na obtenção de resultados melhores (CUI, 2017). Logo, uma das premissas básicas 
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para existência da indústria de software é a geração e disseminação do conhecimento, processos 

que evidenciam a necessidade da GC (GASPAR et al., 2016). Portanto, conhecer a origem do 

conhecimento, onde ele está armazenado e como pode ser compartilhado e reutilizado no 

ambiente organizacional, principalmente, no desenvolvimento de novos produtos ou no 

aprimoramento dos já existentes, é um dos fatores relevantes para a indústria de software ser 

inovadora e se manter no mercado. 

Igualmente às grandes organizações, as PME buscam continuamente melhorias em 

seus processos para se estabelecerem no mercado, no entanto, não contam com a mesma 

disponibilidade de recursos das grandes organizações (i.e., pessoas, tecnologias e financeiros). 

Contudo, apesar de muitas PME reconhecerem a importância do conhecimento para 

manutenção da sua sustentabilidade no mercado, por falta de tempo e de recursos elas o 

negligenciam, e acabam, por muitas vezes, perdendo-o completamente. Nesse sentido, Bairi, 

Manohar e Kundu (2011) argumentam que o conhecimento pode se perder em nível 

organizacional, de grupo ou individual, ocasionando altos custos para a organização.  

Há também, a preocupação com o conhecimento dos desenvolvedores de software, 

peças chave para produção do produto final. Eles têm consciência do conhecimento que 

adquiriram com a experiência pessoal, mas não conseguem expressar tudo o que realmente 

conhecem (AURUM; DANESHGAR; WARD, 2008). Além disso, tanto os desenvolvedores 

de software quanto os demais funcionários podem deixar a empresa a qualquer momento, por 

diversas razões, e não registrar o seu conhecimento, o que dificulta a execução dos processos 

dependentes daquele funcionário.  

Uma revisão sistemática apurada sobre o assunto (capítulo 4), mostra que existem 

poucas pesquisas relacionadas à investigação da GC na indústria de software. Observa-se que, 

geralmente, investigam-se tais processos e a relação deles com as tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), com uma visão muito ampla e generalizada ou com uma visão bem 

específica e particularizada. Alguns dos autores utilizam instrumentos já consolidados na 

literatura (aplicam-no na íntegra ou fazem adaptações) e outros elaboram seus próprios 

instrumentos ou roteiros de entrevistas, porém, a maioria deles não apresenta nenhum viés 

teórico e, ainda, não se preocupa em validar ou apresentar alguma prova de conceito desses 

instrumentos.  

Além dos instrumentos para investigação da GC oriundos da revisão sistemática deste 

trabalho, encontra-se também na literatura instrumentos de diagnóstico da GC para as 

organizações, dentre eles o OKA, APQC, APO, Bukowitz; Willians e OCDE. Embora esses 

modelos sejam considerados clássicos e utilizados e adaptados inúmeras vezes para as 
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organizações dos mais diferentes setores, nenhum deles foi criado exclusivamente para se 

investigar a GC em PME da indústria de software. Além disso, esses instrumentos são voltados, 

principalmente, para organizações de grande porte, o que dificulta a sua administração em 

organizações caracterizadas como PME.  

Nesse âmbito, um instrumento para a investigação dos processos da GC específico 

para PME da indústria de software é relevante porque estabelece a relação entre as práticas 

realizadas pelos indivíduos e os processos da GC, possibilitando, dessa forma, que gestores e 

líderes compreendam o percurso do conhecimento na organização. Um exemplo disso pode ser 

visto na pesquisa de Batista et al.(2014). Ao submeterem à avaliação um instrumento de 

pesquisa para a investigação da GC em organizações públicas, os autores constataram que 

questões voltadas para a área de TI não podem ser muito básicas, tais como, o uso corrente da 

internet ou intranet pelos profissionais que trabalham nesse setor, por ser uma questão já 

subentendida. 

Além da falta de especificidade, tanto os instrumentos tradicionais citados apresentam 

limitações, tais como: i) são demasiadamente extensos, requerendo uma grande quantidade de 

horas para serem respondidos; ii) são extremamente repetitivos, pois possuem várias questões 

acerca de um mesmo tema e com uma mesma possibilidade de resposta; iii) são muito 

complexos para serem compreendidos em um curto espaço de tempo; iv) precisam ser aplicados 

e analisados por um especialista; v) não investigam a inovação, que é extremamente importante 

para sustentabilidade da indústria de software, e; vi) não são dinâmicos o suficiente para 

investigar os processos da GC em organizações que precisam se adaptar rapidamente às novas 

tecnologias.  

Assim, este trabalho propõe um instrumento de investigação para os processos da GC 

relacionados à identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento, que seja compreendido e respondido em um curto espaço de tempo e sem a 

necessidade da administração por um especialista e, ainda, que contribua significativamente 

para o rastreamento do conhecimento nas PME da indústria de software. Apesar da GC estar 

alicerçada sob três pilares – pessoas, processos e tecnologia (EDWARDS, 2011), o foco do 

instrumento proposto está voltado apenas para o pilar processos, direcionadores do fluxo do 

conhecimento nas organizações. Dessa forma, o instrumento contribui para que gestores e 

líderes possam identificar onde está o conhecimento e como ele é processado e distribuído na 

organização o que permite a identificação dos pontos a serem melhorados ou implementados. 

Portanto, o instrumento de investigação proposto é importante por mostrar o fluxo do 

conhecimento no ambiente organizacional aos gerentes e líderes das PME da indústria de 
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software a fim de promover a melhoria dos processos, sob a perspectiva dos indivíduos que ali 

trabalham.  

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa realizada junto ao Programa de Pós-

graduação Strictu sensu em Gestão do Conhecimento nas Organizações, mais especificamente 

na linha de pesquisa Gestão do Conhecimento e Organização.  

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Este primeiro apresenta a 

introdução, o problema e a questão de pesquisa, os objetivos a serem alcançados, a justificativa 

da pesquisa e a estrutura da dissertação. O capítulo 2 apresenta toda a fundamentação teórica 

alicerçada na literatura, sendo inicialmente apresentada uma visão geral sobre o conhecimento 

individual e o conhecimento organizacional. Em seguida são discutidos os principais conceitos 

relacionados à GC, os propósitos da GC para as organizações, os níveis da GC, os benefícios 

da GC para as organizações e oc componentes da GCos ciclos e os respectivos processos da 

GC, os métodos utilizados para investigação da CG e as principais características das PME da 

indústria de software. O capítulo 3 apresenta a classificação da pesquisa, os procedimentos e as 

etapas seguidas na pesquisa. No capítulo 4 são apresentados os estudos preliminares da pesquisa 

em relação à revisão sistemática da literatura, ao estudo quantitativo e ao estudo qualitativo. No 

capítulo 5  é apresentado o instrumento para investigação dos processos da GC em PME da 

indústria de software e os procedimentos utilizados para sua validação. No capítulo 6 são 

apresentadas as considerações finais acerca da pesquisa e, na sequência, são apresentadas as 

referências, os apêndices e os anexos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Esta seção inicia apresentando conceitos básicos sobre o conhecimento e como ele 

tornou-se essencial para as organizações. Em seguida, são apresentados os conceitos gerais 

relacionados à GC, bem como o valor da GC para as organizações. Posteriormente, é 

apresentada uma análise sobre os ciclos da GC e os seus respectivos processos seguida da 

análise de alguns instrumentos utilizados para investigação da GC nas organizações. 

Finalmente, é apresentada a relevância das PME da indústria de software para a economia 

brasileira, destacando a necessidade da GC para a sobrevivência dessas organizações.  

 

2.1 Do conhecimento humano ao conhecimento organizacional 

 

O conhecimento é algo que pode ser processado e armazenado na mente humana 

oriundo de fatos, procedimentos, conceitos, interpretações, ideias, observações e julgamentos 

(WIIG, 1997); é um conceito abstrato conscientemente ou inconscientemente construído pela 

interpretação de um conjunto de informações adquiridas através da experiência que proporciona 

habilidade mental e/ou física (POLANYI, 1962); é o estado de consciência e compreensão dos 

conhecimentos adquiridos através da experiência e educação (PEREZ-SOLTERO et al., 2015).  

Davenport e Prusak (1998, p. 5, tradução nossa) afirmam que o conhecimento é uma 

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

experimentado, a qual propicia uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações”. Os autores também destacam que o conhecimento tem uma 

origem e é aplicado na mente dos conhecedores, podendo estar presente também em: 

documentos; repositórios; rotinas; processos; práticas e normas da organização. 

Wiig (1997) afirma que o conhecimento está por trás de todas as atividades realizadas 

pelas organizações. Assim, o conhecimento para ser útil à organização precisa deixar de existir 

apenas na mente dos indivíduos e deve ser externalizado e socializado para que outros 

indivíduos tenham acesso, possibilitando dessa forma, a criação de novos conhecimentos.  

Para Polanyi (1966), o conceito de conhecimento está alicerçado em três importantes 

pressupostos. O primeiro mostra que não há como explicar a verdadeira descoberta através de 

um conjunto de regras. O segundo propõe que o conhecimento é primeiramente pessoal antes 
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de ser público, abrangendo as emoções e paixões dos indivíduos. Finalmente, o terceiro 

pressuposto afirma que todo conhecimento é tácito ou nele fundado. 

Nesse contexto, é necessário diferenciar o conhecimento tácito do conhecimento 

explícito. O conhecimento tácito, inicialmente descrito por Polanyi (1966), é aquele individual, 

que não pode ser expresso totalmente e considerado difícil de codificar. O conhecimento 

explícito é o conhecimento codificado, percebido no dia a dia, articulado na linguagem formal 

e transmitido facilmente entre as pessoas por meio de manuais, vídeos e outros meios 

(NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2008; ANAND; WARD; TATIKONDA, 2010). Enquanto 

o conhecimento tácito permanece relacionado apenas ao indivíduo, pois ele tem um valor 

ilimitado para a organização, o conhecimento explícito não é espontâneo e deve ser nutrido pelo 

conhecimento tácito (CHOO, 1996).  

Dentro dessa concepção, os conhecimentos tácito e explícito se complementam e 

ambos condicionam a geração de novos conhecimentos tanto no âmbito individual quanto no 

âmbito organizacional (URIARTE JR, 2008). Assim, as habilidades e competências que 

permitem a execução de tarefas são definidas por um conhecimento já existente, por novos 

conhecimentos ou por ambos (JARRAR; ZAIRI; SCHIUMA, 2010). Dessa forma, a 

necessidade de troca de conhecimento, por meio de informações entre as pessoas que 

desempenham atividades dentro das organizações, é relevante para a manutenção das atividades 

diárias e a resolução dos problemas que venham a surgir (LARKIN; BURGESS, 2013). Isso 

significa que o conhecimento é um ativo que se caracteriza por não reduzir à medida em que é 

consumido e transferido e que, apesar de ser criado com facilidade, é difícil de ser reutilizado. 

É importante reconhecer que grande parte do conhecimento nas organizações se encontra na 

forma tácita, sendo perdido quando os indivíduos, por qualquer razão, deixam a organização 

(MOHAPATRA; AGRAWAL; SATPATHY, 2016). 

Para Takeuchi e Nonaka (2008) o conhecimento tácito só é útil à organização quando 

convertido em explícito e vice-versa. Os autores ressaltam que esse processo, é baseado em um 

ciclo contínuo, onde o indivíduo assume o papel de criador, o grupo de sintetizador e a 

organização de amplificadora do conhecimento. Esse processo é conhecido como espiral do 

conhecimento, constituído por quatro etapas distintas: a socialização, externalização, 

combinação e internalização. 

Bhatt (2001) enfatiza que o conhecimento individual é necessário para a criação do 

conhecimento organizacional, no entanto, o conhecimento organizacional não é meramente a 

soma do conhecimento individual. Ele é formado por padrões únicos e envolve a relação entre 
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pessoas, tecnologia e processos que são moldadas pela cultura organizacional. Essa interação é 

única e não pode ser negociada ou imitada por outras organizações. 

Tsoukas (2001) relata que o conhecimento organizacional pode ser visto como 

sinônimo de informação, uma vez que o conhecimento é pensado em como ser armazenado, 

recuperado e compartilhado. Contudo, o conhecimento organizacional não é uma simples 

agregação de informações, pois enquanto a informação é neutra e independente de propriedade, 

o conhecimento está associado a um significado por um processo de interpretação individual 

ou organizacional (JARRAR; ZAIRI; SCHIUMA, 2010).  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1995), a criação do conhecimento organizacional 

depende da interação entre os indivíduos nos vários níveis da organização. Assim, a criação do 

conhecimento deve ser entendida como um processo pelo qual o conhecimento individual é 

amplificado e internalizado como parte da base do conhecimento da organização. 

 Nessa perspectiva, as organizações precisam se tornar habilidosas em converter o 

conhecimento tácito em explícito, ação esta que pode impulsionar a inovação e o 

desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços (CHOO, 1996).  

Portanto, o conhecimento tornou-se um dos principais recursos para as organizações, 

possibilitando melhorias contínuas nos processos produtivos, bem como na qualidade dos 

produtos ofertados. Assim, gerir o conhecimento tornou-se uma das principais tarefas a serem 

desenvolvidas e executadas pelas organizações, conforme apresenta a próxima seção.  

 

2.2 A gestão do conhecimento 

 

O desenvolvimento das TIC somadas a pressão da concorrência global, a crescente 

complexidade dos produtos e às exigências dos mercados possibilitou a transição de uma 

economia baseada na produção para uma economia alicerçada no conhecimento, permitindo 

rapidez na propagação da informação e troca de experiências entre os indivíduos (LASTRES, 

1999; SCHIUMA; CARLUCCI; LERRO, 2012). 

Diante desse cenário, o conhecimento tornou-se um fator chave para as organizações 

que passaram a utilizá-lo como um recurso estratégico para se tornarem competitivas (CHOO, 

1996), realizando mudanças tanto estruturais quanto produtivas (ERPEN et al., 2015). Wiig 

(1997) compara o conhecimento a um organismo vivo em que seus fluxos e funções energizam, 

motivam e revitalizam as organizações tornando possível o exercício de suas funções.  
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Consequência direta disso, foi a necessidade de se incorporar o conhecimento 

individual ao coletivo, sendo a função da GC a realização desse processo e com a finalidade de 

melhorar a capacidade organizacional por meio da otimização dos recursos do conhecimento 

individual e coletivo (PEREZ-SOLTERO et al., 2015). Isso mantém o conhecimento “vivo e 

vibrante” a fim de garantir o bem-estar da empresa e sua viabilidade a longo prazo (WIIG, 

1997). 

Nessa perspectiva, as organizações passaram a gerenciar o conhecimento 

organizacional a fim de se manterem no mercado, melhorarem seu desempenho, maximizarem 

suas oportunidades de negócios e minimizarem os riscos de perder oportunidades, 

conquistando, consequentemente, vantagens competitivas (GRECO; GRIMALDI; HANANDI, 

2013; SCHIUMA; CARLUCCI; LERRO, 2012). 

O conhecimento presente em uma organização não está relacionado apenas com a 

capacidade intelectual dos indivíduos que nela trabalham. Compreendem também as atividades 

interdepartamentais como a satisfação do cliente, os produtos produzidos e os serviços 

prestados (OZTEMEL; ARSLANKAYA; POLAT, 2011). 

 Portanto, a GC tornou-se relevante para a criação e manutenção de uma organização 

eficaz e eficiente, garantindo a utilização de toda base de conhecimento organizacional 

juntamente com as competências individuais, pensamentos, inovações e ideias com a finalidade 

de capturar, estruturar e disseminar o conhecimento (DALKIR, 2011). Além disso, a GC 

também se tornou essencial para as organizações, contribuindo para o crescimento 

organizacional sustentável, aprendizagem organizacional, inovação e sucesso (LEE; SHIUE; 

CHEN, 2016). 

 

2.2.1 Conceito da gestão do conhecimento 

O conceito da GC apresenta características multidimensionais e multidisciplinares, 

uma vez que há muitas definições conceituais na literatura (MEIHAMI; MEIHAMI, 2014). 

Dalkir (2011) explica que isso acontece porque cada autor se concentra em um aspecto 

particular da GC, cujos aspectos relacionam-se a conceitos, métodos e técnicas utilizados por 

diferentes áreas com a finalidade de captar, reter e disseminar o conhecimento tácito nas 

organizações. No entanto, a maior parte das definições relaciona a GC à capacidade das 

organizações em criar, adquirir, compartilhar e difundir seus conhecimentos (GRECO; 

GRIMALDI; HANANDI, 2013). O Quadro 1 apresenta alguns dos principais conceitos da GC. 



31 

 

 

Quadro 1 – Conceitos da gestão do conhecimento. 

AUTOR DEFINIÇÃO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Wiig (1993) A GC é um processo que busca gerenciar a criação do conhecimento de 

forma sistemática, explícita e deliberada a fim de promover a renovação 

permanente dos ativos do conhecimento. 

Nonaka e Takeuchi 

(1995) 

A GC é um processo por meio do qual o conhecimento é criado, difundido e 

incorporado aos produtos, serviços ou sistemas das organizações. 

Davenport e Prusak 

(1998) 

A GC compreende um conjunto de processos que buscam conduzir a criação, 

disseminação e utilização do conhecimento a fim de de atingir os objetivos 

traçados pela organização. 

Sveiby (1998) A GC pode ser considerada como a arte de gerar valor a partir dos bens 

intangíveis da organização. 

Bhatt (2001) A GC é um processo abrangente de criação, validação, oferta, distribuição e 

aplicação do conhecimento.  

Rezende (2002) A GC é o processo de criar valor pelo uso dos ativos intangíveis da empresa. 

É a transformação da informação em conhecimento e do conhecimento em 

negócio 

Bukowitz e Willians 

(2002) 

A GC é um processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu 

conhecimento ou capital intelectual. 

Navarro e Bonilha 

(2003) 

A GC é uma disciplina que se ocupa da investigação, desenvolvimento, 

aplicação e inovação dos procedimentos e instrumentos necessários para a 

criação do conhecimento nas organizações, com a finalidade de aumentar 

seu valor e vantagem competitiva. 

Bergeron (2003) A GC é uma estratégia deliberada e sistemática de otimização de negócios 

que seleciona, destila, armazena, organiza, armazena e comunica 

informações essenciais ao negócio de uma organização de forma a melhorar 

o desempenho dos funcionários e a competitividade das empresas. 

Sun e Hao (2006) A GC compreende a criação de processos de gestão e infraestrutura para 

reunir conhecimentos e comunidades em uma ecologia comum que 

sustentam a criação, utilização e retenção do conhecimento. 

APO (2009) A GC é uma forma integrada de identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento para aumentar a 

produtividade organizacional, rentabilidade e crescimento. 

Jarrar e Zairi (2010) A GC é um processo contínuo de gerenciamento de conhecimento de todos 

os tipos, para conhecer as necessidades existentes e emergentes, para 

identificar e explorar os existentes e adquirir ativos do conhecimento e para 

desenvolver novas oportunidades. 

Dalkir (2011) A GC é a coordenação deliberada e sistêmica das pessoas, tecnologias, 

processos e estrutura organizacional de forma a agregar valor por meio da 

reutilização e inovação. Essa coordenação é alcançada por meio da criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, assim como, por meio da 

alimentação de valiosas lições aprendidas e melhores práticas na memória 

organizacional de forma a promover aprendizagem organizacional continua. 

Mohapatra, Agrawal e 

Satpathy (2016) 

A GC sistematiza a identificação, validação, captura e processamento do 

conhecimento para, em seguida, organizar os elementos do conhecimento 

em recursos do conhecimento para operações de função empresarial e 

tomada de decisões. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Observa-se que a GC é conceituada sob diferentes perspectivas. Autores como Wiig 

(1993) e Navarro e Bonilha (2003) dão o enfoque na necessidade de renovação do 

conhecimento. A relação da GC com os recursos humanos é o enfoque de Bukowitz e Willians 

(2002). Por fim, Bergeron (2003), Dalkir (2011) e Mohapatra, Agrawal e Satpathy (2016) 

apresentam a GC sob uma perspectiva sistêmica. Observa-se também que maior parte das 

definições relaciona a GC à capacidade das organizações em: criar; adquirir; compartilhar e 

difundir seus conhecimentos.  

Contudo, a GC não é simplesmente uma questão de captura, armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento por meio de informações. Ela requer a interpretação e a 

organização dessas informações sob múltiplas perspectivas (BHATT, 2001). Além disso, a GC 

deve ser um processo contínuo e abranger qualquer tipo de conhecimento a fim de atender as 

necessidades existentes e emergentes da organização (JARRAR; ZAIRI, 2010).  

Isso posto, neste trabalho consideramos o conceito de GC como sendo um conjunto de 

processos que buscam iedntificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento 

necessário para a execução de tarefas relacionadas aos produtos e serviços da indústria de 

software visando a inovação e a sustentabilidade. 

 

2.2.2 Níveis da gestão do conhecimento 

Mohapatra, Agrawal e Satpathy (2016) e Ipe (2003) destacam que a GC acontece em 

três níveis: individual, grupal e organizacional (Figura 1). Nesse sentido, Sabherwal e  Becerra-

Fernandez (2003) enfatizam que os resultados da GC podem ser vistos nesses três níveis.  

Sendo assim, observa-se que a criação de um conhecimento depende, primeiramente, 

do indivíduo para acontecer. No entanto, esse conhecimento precisa passar por um processo de 

validação, onde ele é praticado, ajustado, aceito e documentado pelo grupo para só então ser 

compartilhado e reutilizado pela organização na execução de suas tarefas (MOHAPATRA; 

AGRAWAL; SATPATHY, 2016).  Sabherwal e  Becerra-Fernandez (2003) destacam que o 

conhecimento progride do indivíduo para o grupo e continua até o nível organizacional, ou seja, 

a GC acontece de indivíduos para grupos e, em seguida, para toda a organização. Além disso, 

os autores explicam que o conhecimento é sintetizado pelo indivíduo por meio da interação 

social para, posteriormente, ser compartilhado entre os membros de um grupo.  
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Figura 1 – Níveis da gestão do conhecimento. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Mohapatra, Agrawal e Satpathy (2016, p.11). 

 

2.2.3 Propósitos da gestão do conhecimento 

A GC só passa a existir quando as pessoas compreendem o real valor do conhecimento 

e a sua capacidade de gerar vantagem competitiva para as organizações (NASCIMENTO et al., 

2016). No entanto, não há uma fórmula ideal para a implantação da GC porque cada 

organização é única e tem a sua cultura e o seu próprio modo de agir em relação ao 

conhecimento. 

Segundo Wiig (1997), a GC possibilita que todos os membros da organização 

executem suas tarefas com inteligência, construindo uma organização capaz de transformar, 

organizar, implantar e utilizar os recursos do conhecimento, renovando-os constantemente. Para 

Quintas, Lefrere e Jones (1997), a GC se apresenta como um processo pelo qual diferentes tipos 

de conhecimento são continuamente manipulados atendendo as necessidades existentes e 

emergentes, visando explorar os ativos de conhecimento existentes a fim de desenvolver novas 

oportunidades. Os ativos do conhecimento podem ser definidos como “ativos intangíveis que 
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englobam os conhecimentos, bem como a capacidade de uma organização para aproveitar esse 

conhecimento” (FREEZE; KULKARNI, 2005, p. 2). Para Heisig (2009) a GC tem como 

objetivo implementar uma visão holística do conhecimento na organização.  

 

2.2.4 Benefícios da gestão do conhecimento para as organizações 

Os benefícios da GC para as organizações envolvem a potencialização das atividades 

desenvolvidas pelas empresas, o fornecimento de conhecimento para a tomada de decisão e a 

resolução de problemas, o incentivo a inovação e a criatividade (KEBEDE, 2010). A GC 

possibilita também a melhoria contínua dos processos, o compartilhamento do conhecimento 

tácito, a disseminação das melhores práticas, o aumento da capacidade de resposta aos clientes, 

a redução do retrabalho e a criação de novos produtos e serviços (ROBINSON et al., 2001), 

melhora os serviços prestados aos clientes e ainda melhora a disponibilidade, acessibilidade e 

uso efetivo do conhecimento (DEMCHIG, 2015). 

As organizações que praticam a GC têm melhores condições para tomar e avaliar 

decisões estratégicas, atuar na resolução de problemas do dia-a-dia e contornar os desafios que 

surgem (JARRAR; ZAIRI; SCHIUMA, 2010). Nesse âmbito, a GC é uma atividade 

organizacional e, embora todos os indivíduos sejam capazes de executar as etapas que a regem, 

as ações motivadoras dessa participação devem se concentrar nos gerentes (KING, 2008). Além 

disso, é papel dos gerentes investigar qual conhecimento é necessário para eliminar as 

fraquezas, sustentar os pontos fortes e intermediar as ações entre a organização e os seus clientes 

(JARRAR; ZAIRI, 2010).  

 

2.2.5 Componentes da gestão do conhecimento 

A GC envolve três componentes principais: pessoas, processos e tecnologia, conforme 

apresenta a Figura 2. Segundo Edwards (2011), os três componentes se ligam e cada um deles 

estabelece um relacionamento recíproco com cada um dos outros dois. A vertente ‘pessoas’ está 

relacionada com a melhor forma de construir e fomentar uma cultura baseada na partilha do 

conhecimento (LIEBOWITZ, 2011). A vertente ‘processos’ está relacionada às normas 

comerciais da organização e a incorporação de ações e atividades da GC no ambiente de 

trabalho (EDWARDS, 2011). Por fim, ‘tecnologia’ possibilita um lugar para a partilha e 

armazenamento das informações (LIEBOWITZ, 2011). 

Servin (2005) sugere que a falta de um desses três componentes faz com que a GC não 

aconteça. No entanto, enfatiza que sem as pessoas, os processos e a tecnologia não fariam 
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sentido, pois são as pessoas as responsáveis pela formação da cultura organizacional, da criação, 

do compartilhamento e uso do conhecimento. Para o autor, os processos devem ser subsidiados 

pela tecnologia e estabelecidos de forma a facilitar o fluxo do conhecimento na organização 

para apoiar a criação, o compartilhamento e o uso do conhecimento. Dessa forma, pessoas e 

processos são 80% e tecnologia 20% do total (LIEBOWITZ, 2011). 

 

Figura 2 – Componentes da gestão do conhecimento. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Edwards (2011, p. 299). 

 

 2.3 Valor da gestão do conhecimento no ambiente organizacional 

 

A estrutura econômica atual requer que o conhecimento seja gerenciado de forma 

eficiente a fim de promover a vantagem competitiva necessária para o sucesso das organizações 

(GRECO; GRIMALDI; HANANDI, 2013). Contudo, para que o conhecimento seja o principal 

recurso da organização é necessário que ele esteja alinhado às estratégias organizacionais, pois 

somente reter mais conhecimento sobre algo não será garantia de vantagem competitiva 

(BOWMAN, 2002). 

Molina e Valentim (2015) afirmam que toda organização é capaz de produzir 

conhecimento, mas ela só será eficiente quando for capaz de transformar esse conhecimento 

em objeto de gestão, utilizando-o para subsidiar ações e processos estratégicos para se promover 

no mercado. Sob essa mesma perspectiva, Servin (2005) destaca que cada indivíduo presente 

na organização possui experiências individuais, se relacionam com outras pessoas e dispõem 
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de informações que auxiliam na elaboração das estratégias. Assim, é expressivo afirmar que a 

GC passa essencialmente pelo compartilhamento dos conhecimentos individuais para a 

formação do conhecimento organizacional (ARYANTO; FONTANA; AFIFF, 2015).  

Sveiby (1998) destaca que o recurso mais precioso de uma organização é o 

conhecimento das pessoas na medida em que ele é compartilhado. Nesse sentido, Cabrera e 

Cabrera (2002) destacam que o principal requisito para a criação do conhecimento 

organizacional é a troca de informações entre os indivíduos nas organizações. Assim, o 

desempenho organizacional, está relacionado ao fato das pessoas criarem novo conhecimento, 

compartilhá-lo na organização, e utilizá-lo para a melhoria contínua das atividades e dos 

indivíduos envolvidos (SVEIBY, 1998). Nesse âmbito, Cabrera e Cabrera (2002), enfatizam 

que o conhecimento, diferentemente dos ativos tangíveis, cresce à medida que é utilizado e 

compartilhado e, portanto, pode ser uma importante fonte de vantagem competitiva. 

Cabe afirmar que quando um indivíduo compartilha conhecimento com outra pessoa, 

essa pessoa está recebendo informações que só se tornarão conhecimento caso sejam entendidas 

e utilizadas para propósito próprio, caso contrário, permanecem apenas informações. 

(MARUTA, 2014). Portanto, o papel da GC é exatamente organizar essas informações, 

presentes em cada indivíduo e em cada processo, tornando-as comuns a todos, de forma que 

elas possam ser utilizadas na resolução de problemas com a finalidade de atingir os objetivos 

da organização (BOWMAN, 2002).  

No entanto, o conhecimento organizacional não requer somente o compartilhamento 

de informações entre os indivíduos e os grupos das organizações. Ele também depende da 

motivação desses indivíduos devem estar “motivados e capacitados para realizar o trabalho, 

detectar e analisar oportunidades de melhoria ao longo de toda a cadeia de valor, pensar e agir 

criativamente e abraçar a inovação” (CABRERA; CABRERA, 2002, p. 705). Dessa forma, a 

GC se mostra como um processo sistemático de sustentação, observação e otimização do 

conhecimento (JARRAR; ZAIRI, 2010). 

Com a finalidade de estruturar o conhecimento, as organizações precisam estabelecer 

processos diferentes e interdependentes relacionados à identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento de forma que o conhecimento organizacional, 

ao fluir de uma etapa para outra, gere valor (LAVERDE; BARAGAÑO; DOMINGUEZ, 2003). 

Esses processos são discutidos na seção a seguir. 
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2.4 Ciclos da gestão do conhecimento 

 

É necessário destacar que há uma falta de clareza na literatura a respeito dos termos 

utilizados para descrever os processos que constituem os ciclos da GC. Isso acontece porque 

ora os processos que constituem esses ciclos são denominados de ‘etapas’ (MOHAPATRA; 

AGRAWAL; SATPATHY, 2016; PASHER; RONEN, 2011), ora de ‘estágios’ ou ‘fases’ 

(DALKIR, 2011) ou, ainda, considerados ‘elementos’ (URIARTE JR, 2008) ou ‘atividades’ 

(HEISIG, 2009). Batista (2012) define que a GC é constituída por um conjunto de processos, 

sendo essa a definição adotada nesta pesquisa. Entende-se que, juntos, esses processos formam 

um ciclo com o objetivo transformar a informação em conhecimento. 

 Os ciclos da GC são suportados por processos que garantem a transformação da 

informação em conhecimento, explicando como o conhecimento é capturado, processado e 

distribuído na organização (MOHAJAN, 2016). Para Dalkir (2011) os ciclos da GC 

representam o caminho percorrido pelo conhecimento para que ele se transforme em um ativo 

estratégico, vindo a contribuir, dessa forma, com a sustentabilidade das organizações. Evans, 

Dalkir e Bidian (2014) afirmam que os ciclos da GC, por meio de seus processos, permitem a 

aquisição e incorporação de novos conhecimentos no ambiente organizacional, possibilitando, 

dessa forma, a aplicação, o armazenamento, o compartilhamento e o uso do conhecimento na 

elaboração e realização dos objetivos estratégicos.  

Heisig (2009) define os ciclos da GC como frameworks que. De acordo com o autor, 

os processos da GC desse framework têm a função de sistematizar o conhecimento dentro das 

organizações. Nesse sentido, Mohajan (2016) destaca que os ciclos da GC aperfeiçoam os 

processos de negócios, aumentam a comunicação entre os membros da equipe e melhoram, de 

forma geral, a produtividade da organização. Isso acontece, segundo o autor, porque os 

processos que subsidiam o ciclo da GC melhoram a comunicação entre os membros da equipe, 

suportam o uso de práticas e ferramentas que auxiliam na captura de novos conhecimentos e 

possibilita a criação do conhecimento e o compartilhamento desses para toda uma equipe, 

melhorando, consequentemente, a capacidade de inovação da organização. Dalkir (2011) 

destaca que os ciclos da GC aumentam a percepção sobre as práticas necessárias para a 

realização da GC nas organizações, reduz a complexidade das tarefas a serem executadas, 

projetam as soluções para a GC e mostram como o conhecimento é utilizado. 

Para Mohapatra, Agrawal e Satpathy (2016), os processos que formam os ciclos da 

GC transformam o conhecimento tácito em conhecimento explícito nas organizações. Dessa 
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forma, é função dos processos da GC converter o conhecimento tácito em informação para que 

esta possa ser compartilhada e incorporada ao ambiente organizacional (CABRERA; 

CABRERA, 2002). Mohapatra, Agrawal e Satpathy (2016, p. 73, tradução nossa) enfatizam 

que “esses processos são necessários para garantir a qualidade e a vitalidade do conhecimento”. 

Os processos da GC geram para as organizações aprendizagem e inovação e aumentam a 

capacidade individual, das equipes, da organização e da sociedade (BATISTA, 2012). Além 

disso, os processos da GC se relacionam com a capacidade de competição da organização, com 

as ferramentas e ações que podem ser utilizadas para apoiar e tornar os processos 

organizacionais eficazes e com o que deve ser posto em prática para apoiar a criação e o 

compartilhamento do conhecimento (CABRERA; CABRERA, 2002; JARRAR; ZAIRI, 2010; 

FIRESTONE; MCELROY, 2003; MOHAJAN, 2016). Assim, as organizações necessitam 

estruturar, organizar e otimizar o conhecimento de forma que tanto os recursos do conhecimento 

como os processos que lidam com eles sejam gerenciados (SCHIUMA; CARLUCCI; LERRO, 

2012). 

Nesse contexto, o reconhecimento do conhecimento no ambiente organizacional 

confirma a necessidade do estabelecimento dos ciclos da GC e seus respectivos processos a fim 

de facilitar tanto no âmbito individual como no coletivo, a criação, o compartilhamento e a 

utilização do conhecimento (MARTELO-LANDROGUEZ; CEPEDA-CARRIÓN, 2016; 

GRECO; GRIMALDI; HANANDI, 2013;  FIRESTONE; MCELROY, 2003). Segundo King 

(2008), a função da GC está centrada na operação dos processos que lidam com o conhecimento 

na organização, possibilitando o desenvolvimento de metodologias e sistemas para subsidiá-

los. 

Contudo, não há um consenso entre os pesquisadores sobre os processos que 

constituem os ciclos da GC. Ao analisar 160 frameworks de GC, Heisig (2009) identificou 

diferenças e similaridades entre os processos mencionados pelos diferentes autores. Ele 

observou que, apesar da grande variedade de processos mencionados, existem cinco categorias 

de processos dominantes, sendo elas: compartilhamento, criação, aplicação, armazenamento e 

identificação do conhecimento. Segundo o autor, as diferentes nomenclaturas utilizadas para 

descrever os processos de GC podem ser classificadas nessas cinco categorias.  

Porém, no trabalho  de Heisig (2009) não é possível identificar se foi analisado, dentre 

os 160  frameworks, algum ciclo voltado especificamente para a indústria de software, pois o 

autor não trata os trabalhos analisados com esse nível de detalhamento. Dessa forma, com base 

nos trabalhos de Goldoni e Oliveira (2010), Gaspar et al. (2016), Aurum, Danesghar e Ward 
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(2008), Nawinna (2011) e Singh (2008), trabalhos voltados especificamente para a indústria de 

software, realizou-se uma análise dos processos da GC mencionados pelos autores.  

Ao estudarem sobre os indicadores para avaliação da GC na indústria de software, 

Goldoni e Oliveira (2010) sugeriram um ciclo formado pelos seguintes processos: criação, 

armazenamento, disseminação, utilização e mensuração. A criação sob a perspectiva de 

adicionar novos conhecimentos e de ajustar os conhecimentos existentes; o armazenamento 

para codificação do conhecimento e uso de banco de dados de conhecimento; a disseminação a 

fim de prover a comunicação ou distribuição do conhecimento dentro da organização; a 

utilização como base de aplicação do conhecimento e a mensuração para avaliação das etapas 

do processo da GC e dos resultados obtidos. 

Ao estudarem as práticas e ferramentas da GC em empresas da indústria de software 

brasileira Gaspar et al. (2016, p. 152) definem que os processos da GC são subsidiados por 

práticas gerenciais relacionadas à aquisição, criação, armazenamento, compartilhamento, 

disseminação, utilização e descarte do conhecimento na empresa.  

Aurum, Danesghar e Ward (2008), ao investigaram as práticas da GC na indústria de 

software australiana definiram sete processos da GC: criação, aquisição, identificação, 

adaptação, organização, distribuição e aplicação. De acordo com os autores, a GC deve ser 

capaz de criar, armazenar, transferir e aplicar o conhecimento, agregando, dessa forma, valor 

ao produto. Ao definirem cada processo os autores deixam claro o que se espera de cada um e 

eles o conhecimento pode ser adquirido tanto em fontes internas quanto externas. A 

identificação do conhecimento tem como objetivo determinar qual o conhecimento que se 

aplica a uma determinada situação, quais conhecimentos são confiáveis e onde o conhecimento 

pode ser encontrado. A adaptação do conhecimento recupera o conhecimento utilizado em 

experiências anteriores, o modifica e o aplica a um problema específico para, então, organizá-

lo e armazená-lo para uso futuro. No entanto, para os autores, o conhecimento armazenado só 

tem utilidade para a organização se for distribuído formalmente ou informalmente para os 

indivíduos que o utilizem a fim de atender uma necessidade específica. 

Nawinna (2011) ao propor um modelo de GC para PME desenvolvedoras de software 

destaca que a GC está sob uma estrutura envolta por vários processos, entre eles: origem/criação 

do conhecimento, captura/aquisição do conhecimento, transformação e/ou organização do 

conhecimento, distribuição/acesso ao conhecimento e aplicação do conhecimento. O autor 

define um ciclo da GC composto pelos seguintes processos: identificação; compartilhamento; 

criação; coleta; armazenamento e atualização do conhecimento. Para o autor, o ciclo começa 
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com a necessidade de se obter um novo conhecimento na organização. Quando criado, o 

conhecimento é: capturado; estruturado e classificado, sendo distribuído e aplicado. Nawinna 

(2011) também relaciona a eficiência desses processos com a capacidade de inovação da 

organização, definindo-os como a capacidade de uma empresa em reconhecer o valor das 

informações, assimilá-la e aplicá-la.  

Singh (2008) ao investigar a influência da liderança na promoção da GC na indústria 

de software, agrupa os processos da GC nas seguintes categorias: identificação e criação, coleta 

e captura, armazenamento e organização, compartilhamento e disseminação e aplicação e uso. 

Segundo o autor, cabe ao líder conduzir o processo da GC na organização, promovendo ações 

que facilitem o compartilhamento do conhecimento e o aprendizado contínuo dentro da 

organização.  

Os cinco ciclos da GC apresentados nessa seção proporcionam uma visão geral dos 

processos executados pela indústria de software e alinhados com a GC. Nota-se, que apesar das 

diferentes denominações dadas aos processos, eles referem-se, muitas vezes, ao mesmo tipo de 

processamento do conhecimento (DALKIR, 2011). Isso significa que apesar dos ciclos da GC 

serem representados por processos diferentes, eles são semelhantes uma vez que todos os ciclos 

têm como objetivo principal identificar o conhecimento no ambiente organizacional para torná-

lo comum a todos os indivíduos, permitindo a criação de valor e a competividade da 

organização.  

O Quadro 2 apresenta uma síntese e um comparativo dos processos mencionados. 

Observa-se que o processo de ‘Criação’ do conhecimento é assentido por todos os autores. 

Contudo, antecede esse processo a ‘Identificação’ do conhecimento na organização, conforme 

proposto por Aurum, Danesghar e Ward (2008), Nawina (2011) e Singh (2008), com o objetivo 

de verificar se o conhecimento necessário já não está incorporado à base de conhecimento da 

organização. Após esse processo, Nawinna (2011) e Singh (2008) ressaltam que o 

conhecimento precisa passar por um processo de ‘Coleta’, processo esse, que possibilita a 

‘Captura’ do conhecimento, processo sugerido por por Singh (2008). Nesse sentido, Aurum, 

Danesghar e Ward (2008) sugerem que o conhecimento passe por uma fase de adaptação com 

a finalidade de o conhecimento ser aceito pelo indivíduo. 
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 Quadro 2 - Síntese e comparativo dos processos da gestão do conhecimento. 

PROCESSOS DA GESTÃO 

DO CONHECIMENTO 

Goldoni e 

Oliveira 

(2010) 

Gaspar et 

al. (2016) 

Aurum, 

Danesghar 

e Ward 

(2008) 

Nawinna 

(2011) 

Singh 

(2008) 

Identificação      

Captura      

Coleta      

Criação      

Adaptação      

Armazenamento      

Organização      

Disseminação      

Compartilhamento      

Distribuição      

Aquisição      

Utilização      

Aplicação      

Atualização      

Mensuração      

Descarte      

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

‘Armazenamento’ foi outro processo citado pela maioria dos autores, dentre eles, 

Goldoni e Oliveira (2010), Gaspar et al. (2016), Nawinna (2011) e Singh (2008). Para os 

autores, de uma forma geral, o processo de ‘Armazenamento’ do conhecimento é importante 

para reter o conhecimento dos indivíduos na organização, evitando, dessa forma, que seja 

perdido o mínimo possível do conhecimento que circula dentro do ambiente organizacional, 

evitando, também, dessa forma, o retrabalho. Apesar de Aurum, Danesghar e Ward (2008) não 

mencionarem o processo de armazenamento no seu ciclo de GC, eles mencionam que o 

conhecimento precisa passar por um processo de ‘Organização’, a fim de ser sistematizado, 

para que seja possível sua identificação e, posterior, utilização. Quanto a esse processo, Singh 

(2008) ressalta que somente ‘Armazenar’ conhecimento não é suficiente, se este não for 

também ‘Organizado’. 

‘Disseminação’ é um processo comum nos ciclos apresentados por Goldoni e Oliveira 

(2010), Gaspar et al. (2016) e Singh (2008). Os autores defendem a ideia de que o conhecimento 

precisa ser disseminado, i.e., difundido na organização. Consequente à disseminação do 

conhecimento está o processo de ‘Compartilhamento’ do conhecimento que é mencionado por 

Gaspar et al. (2016), Nawinna (2011) e Singh (2008). Gaspar et al. (2016) e Singh (2008) 

consideram esses processos distintos, porém interdependentes. Aurum, Danesghar e Ward 

(2008) apresentam o processo de ‘Distribuição’ em substituição aos processos de disseminação 
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e compartilhamento. Os autores ressaltam que o conhecimento não pode ficar restrito apenas 

aos indivíduos, precisando ser distribuído por estes no ambiente organizacional, gerando, dessa 

forma, a difusão, utilização e criação de novas ideias. 

A ‘Aquisição’ é mencionada por Gaspar et al. (2016) e Aurum, Danesghar e Ward 

(2008). Esse processo é importante por proporcionar a busca pelo conhecimento tanto na 

organização como no ambiente externo a ela, visando a utilização desses nas atividades 

desenvolvidas. Quanto ao processo de ‘Utilização’ esse é comum a Goldoni e Oliveira (2010), 

Gaspar et al. (2016) e Singh (2008). Nesse sentido, os autores destacam que o conhecimento só 

tem valor se puder ser utilizado. Em contrapartida, Aurum, Danesghar e Ward (2008) e Singh 

(2008) mencionam em seus respectivos ciclos da GC o processo de ‘Aplicação’ do 

conhecimento. Apenas Nawinna (2011) destaca a necessidade de ‘Atualização’ do 

conhecimento. A ‘Mensuração’ é apresentada apenas por Goldoni e Oliveira (2010). Gaspar et 

al. (2016) é o único a mencionar o ‘Descarte’ do conhecimento. 

Pode-se observar que os processos da GC, de uma forma geral, proporcionam o 

roteamento do conhecimento na organização, mostrando o caminho que o conhecimento segue 

para se tornar um ativo estratégico (MOHAJAN, 2016). Nesse contexto, a GC na indústria de 

software tem como objetivo criar um ambiente favorável ao compartilhamento e a criação 

contínua do conhecimento (VASANTHAPRIYAN et al., 2017). Isso posto, neste trabalho 

assume-se que a GC na indústria de software ocorre por meio de processos estruturados, bem 

definidos, inter-relacionados e que se sucedem respeitando uma ordem lógica com início, meio 

e fim, formando ciclos contínuos.  

Nota-se, pelos ciclos avaliados nesta pesquisa, que os processos da GC mais comuns 

na indústria de software seguem as cinco categorias propostas por Heisig (2009), sendo aqui 

adotado um ciclo de GC constituído por cinco processos (Figura 3): ‘identificação’, ‘criação’, 

‘armazenamento’, ‘compartilhamento’ e ‘aplicação’ do conhecimento. Apesar do processo de 

‘disseminação’ ter sido mencionado com frequência nos trabalhos analisados, considerou-se 

que esse está incoporado ao processo de ‘compartilhamento’. Considera-se que o conjunto de 

todos os processos são essenciais para o desenvolvimento de um software com qualidade e para 

a promoção da inovação.    
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Figura 3 – Processos da gestão do conhecimento. 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nesse sentido, o ciclo da GC aqui adotado, com base nos ciclos anteriormente 

apresentados, mostra que antes de um conhecimento ser criado, é preciso identificar aquele que 

já se tem na organização e, se preciso, adquirir novos conhecimentos (no ambiente interno e 

externo da organização). Assim, todo conhecimento criado pode ser compartilhado, aplicado e 

armazenado. O conhecimento compartilhado pode gerar, por meio de discussões e insights, a 

criação de novos conhecimentos, podendo ser aplicado no desenvolvimento dos produtos e 

processos e armazenado. O conhecimento aplicado pode ser compartilhado e também 

armazenado. Dessa forma, o conhecimento armazenado pode ser futuramente reutilizado por 

meio dos processos de recuperação, compartilhamento e aplicação evitando que um 

conhecimento já existente seja recriado. Uma descrição detalhada de cada processo é 

apresentada a seguir. 

 

2.4.1 Identificação do conhecimento 

Antes da aquisição ou criação de um novo conhecimento, deve-se identificar o 

conhecimento que a organização já possui (e.g., conhecimento codificado armazenado em 

banco de dados, planilhas, entre outros) com a finalidade de saber se esses ativos são suficientes 
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ou não para solucionar o problema em questão (EVANS; DALKIR; BIDIAN, 2014; DALKIR, 

2011). Caso não sejam, um novo conhecimento precisa ser criado.  

 

2.4.2 Criação do conhecimento 

Nonaka e Takeuchi (1995, p. 65, tradução nossa), destacam que o “conhecimento só é 

criado por indivíduos”. Uriarte Jr (2008) destaca que a criação do conhecimento tem origem na 

informação, constituída por um conjunto de dados contextualizados, que se relacionam entre si 

e são dotados de relevância e significado. O autor enfatiza que essas informações dependem da 

capacidade cognitiva humana para serem processadas e ganharem significado, conferindo ao 

indivíduo conhecimento. Portanto, o conhecimento tem início no indivíduo para então se 

integrar à organização (GOLD; MALTHORA; SEGARS, 2001). Essa integração acontece por 

meio da captura do conhecimento criado durante as interações, processo implícito no processo 

de criação do conhecimento (URIARTE JR, 2008). 

O conhecimento individual representa as contribuições dos indivíduos em relação às 

situações que ocorrem durante a realização do trabalho, o que lhes permite pensar, interagir e 

executar (KASCHIG; MAIER; SANDOW, 2016). Nonaka e Von Krogh (2009) definem o 

processo de criação do conhecimento como o ato de tornar o conhecimento criado pelos 

indivíduos disponíveis, possibilitando sua ampliação em contextos sociais e conectando-o 

seletivamente ao conhecimento existente na organização. Para Nonaka e Takeuchi (1995, p. 10, 

tradução nossa), a criação do conhecimento tem como objetivo gerar inovação, pois, 

compreende um processo “altamente individual de autorrenovação organizacional e pessoal”, 

envolvendo “tanto ideias como [os] ideais”. Nesse sentido, o conhecimento tácito tem pouco 

valor se não puder ser convertido em conhecimento explícito e compartilhado com os demais 

indivíduos da organização. Atribuem à criação do conhecimento a interação entre 

conhecimento tácito e explícito, por meio dos processos de socialização, externalização, 

combinação e internalização, conhecidos como modelo SECI (Quadro 3).  

Os autores enfatizam ainda que os processos constituintes do modelo SECI formam 

uma espiral contínua. Essa espiral tem início com os indivíduos que procuram executar da 

melhor maneira as suas tarefas formando um know-how tácito. Esse Know-how pode ser 

compartilhado com os demais indivíduos da organização através do processo de socialização 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Contudo, se o conhecimento permanecer tácito ele não 

poderá ser explorado por outros indivíduos, devendo ser convertido em explícito – 

externalização. Esse conhecimento pode passar por um processo de combinação e ser 
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combinado e reconfigurado em novos conhecimentos explícitos que precisam ser 

experimentados e internalizados como conhecimentos tácitos. 

 

Quadro 3 – Processos de conversão do conhecimento: modelo SECI. 

PROCESSOS DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 

SOCIALIZAÇÃO 

(conhecimento tácito - conhecimento tácito) 
Baseia-se na experiência (conhecimento tácito) 

compartilhada para a criação de novos 

conhecimentos (tácitos). É um processo 

individualizado, uma vez que, a aquisição do 

conhecimento acontece por meio das 

experiências de cada um.  

EXTERNALIZAÇÃO 

(conhecimento tácito - conhecimento explícito) 
Esse processo articula o conhecimento tácito em 

explícito. Acontece por meio do diálogo ou da 

reflexão em grupo a fim de que a externalização 

do conhecimento seja provocada. O processo é 

facilitado pelo uso de metáforas, analogias, 

hipóteses e conceitos. 

COMBINAÇÃO 

(conhecimento explícito - conhecimento 

explícito) 

Consiste na sistematização de conceitos em um 

sistema conhecido. Nesse sentido, os indivíduos 

por meio de conversas, relatórios, planilhas e 

demais documentos trocam e combinam 

conhecimentos, podendo essa combinação 

agregar algo novo ao que já é conhecido levando, 

dessa forma, a criação de novos conhecimentos. 

INTERNALIZAÇÃO 

(conhecimento explícito - conhecimento tácito) 
Esse processo relaciona-se ao aprender fazendo. 

Acontece quando o conhecimento compartilhado 

é internalizado pelos indivíduos sob a forma de 

modelos mentais ou know-how compartilhado. 

Fonte: com base em Nonaka e Tackeuchi (1995). 

 

O processo de criação do conhecimento visa melhorar as capacidades de uma 

organização em resolver problemas e alcançar metas (LI; KETTINGER, 2006). Dessa forma, 

o conhecimento gerado está relacionado com o desenvolvimento de novas habilidades e 

capacidades, possibilitando a criação e aperfeiçoamento de produtos, serviços e processos 

organizacionais (CHOO, 1996; ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007; 

BHATT, 2001).  

Popadiuk e Choo (2006) destacam que a criação do conhecimento se caracteriza por 

ser contínua e ultrapassar os limites entre os envolvidos promovendo a interação entre os 

indivíduos, grupos e organizações, facilitando segundo Gold, Malthora e Segars (2001), tanto 

a criação do conhecimento tácito quanto a do conhecimento explícito.  
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A criação do conhecimento está relacionada a fatores, tais como, a interação social, o 

desenvolvimento de projetos, a experimentação, o raciocínio, o aprender fazendo, a contratação 

de novas pessoas, a promoção de treinamentos, a solução de problemas conjunta e a adoção das 

melhores práticas (CEN, 2004; DALKIR, 2011). Além disso, a criação do conhecimento está 

condicionada a capacidade de aprender com a experiência e com o conhecimento dos 

indivíduos, ao desenvolvimento de conceitos, ideias e novos modelos (HARO et al., 2014). 

Pode-se dizer que a criação do conhecimento representa o surgimento de novas ideias, pontos 

de vista adicionais ou alternativos sobre o conhecimento existente (BRIX, 2014). 

Logo, o desenvolvimento de um software é essencialmente um processo de criação do 

conhecimento (BAILIN, 1997). Isso acontece porque esse processo “assume papel de insumo 

imprescindível ao sucesso da organização” sendo responsável pela evolução e sobrevivência da 

indústria de software, uma vez que esse setor é particularmente conduzido pela criatividade e 

inovação (GASPAR et al., 2009, p. 29). Nesse sentido, é necessário criar conhecimento para 

que esse norteie as práticas de trabalho na indústria de software, sendo utilizado no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos produtos e serviços (DESOUZA; AWAZU, 2005) e 

no aporte das práticas de pesquisa e desenvolvimento (PÁSTOR; ŠIPIKAL; REHÁK, 2013). 

Portanto, a criação do conhecimento é fundamental para sustentar o desenvolvimento 

de software, garantido para a organização, por meio de seus funcionários, a operacionalização 

das respectivas atividades. Contudo, um novo conhecimento só pode ser criado a partir de um 

conhecimento já existente, o que requer a identificação do que já foi realizado.  

 

2.4.3 Armazenamento do conhecimento 

As organizações devem assegurar que o conhecimento criado e adquirido em seu 

ambiente seja acessível pelos indivíduos que nela trabalham (URIARTE JR, 2008). Assim, o 

armazenamento do conhecimento tem como objetivo reter, organizar e manter o conhecimento 

na organização a fim de evitar a perda de conhecimento especializado (CERCHIONE; 

ESPOSITO, 2017; SHONGWE, 2010; BAIRI; MANOHAR; KUNDU, 2011). O conhecimento 

armazenado e disponível para recuperação na organização é chamado de conhecimento 

organizacional (WALSH; UNGSON, 1991). 

Esse processo é importante por coletar conhecimento e sistematizá-lo em informações 

para que essas possam ser reutilizadas quando necessário pelos usuários (KIM; KRAUT, 2016). 

Segundo os autores, o conhecimento armazenado é utilizado para resoluções de problemas ou 

como inspiração de novas ideias. Para Mohapatra, Agrawal e Satpathy (2016), o 
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armazenamento do conhecimento apoia os processos da GC, principalmente a criação e a 

reutilização do conhecimento. 

Argote, Mcevily e Reagans (2003) definem o armazenamento do conhecimento como 

o processo base para formação de memória organizacional. Destacam que o conhecimento é 

armazenado formalmente em sistemas físicos de memória e retido informalmente na forma de 

valores, normas e crenças associadas à cultura e estrutura da organização. Chou (2005) enfatiza 

que quando o conhecimento não é armazenado a GC não é efetiva. 

Todavia, “nem sempre é possível armazenar o conhecimento” (BATISTA, 2012, p. 

63). O autor explica que isso acontece em relação ao conhecimento tácito, visto que é muito 

difícil armazenar, e.g., experiência e especialização, sendo necessário colocar os indivíduos 

detentores dessa experiência e especialização em contato com outros indivíduos a fim de 

viabilizar o compartilhamento do conhecimento. 

O conhecimento pode ser armazenado manualmente em atas de reuniões, relatórios, 

políticas da organização, manuais, dentre outros documentos físicos e eletrônicos, este último 

armazenado em banco de dados, portais e e-mails (SHONGWE, 2010). Chou (2005) destaca 

que o uso de ferramentas tecnológicas melhora as capacidades de armazenamento. No entanto, 

o armazenamento do conhecimento deve ser feito em um local centralizado e de fácil 

recuperação (URIARTE JR, 2008). Além disso, o uso de ferramentas na indústria de software 

evita que o conhecimento seja fragmentado (TENÓRIO et al., 2017). 

Quanto a recuperação do conhecimento, considera-se que ela é uma consequência do 

processo de armazenamento do conhecimento nas organizações. A recuperação do 

conhecimento diz respeito às habilidades dos indivíduos em localizar, acessar e utilizar os 

conhecimentos armazenados nos sistemas de memória formal e informal da organização 

(ZACK, 1999). Esse processo considera o acesso ao conhecimento por todos na organização 

com uma suposição implícita de que todo conhecimento disponível será utilizado (GOLD; 

MALTHORA; SEGARS, 2001; DALKIR, 2011). No entanto, as organizações não são capazes 

de utilizar tudo que elas realmente possuem, sendo papel da GC adquirir ou criar conhecimentos 

potencialmente úteis, disponibilizando-os aos interessados, influenciando no desempenho 

organizacional, no aprendizado individual e coletivo e nas atividades de inovação (KING, 

2008). 

Na indústria de software espera-se que o conhecimento seja armazenado por meio do 

registro de informações em ferramentas como banco de dados, wikis, blogs, ou ainda 

documentos como relatórios, manuais, planilhas, gráficos, entre outros. Além disso, armazenar 
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conhecimento na indústria de software é garantir, que a principal matéria prima para execução 

dos processos não se esgote e que se construa uma base de conhecimento sustentável e que 

garanta a recuperação, utilização e a criação de novos conhecimentos a partir dos já existentes. 

 

2.4.4 Compartilhamento do conhecimento 

O compartilhamento do conhecimento entre os indivíduos de uma organização é 

particularmente importante para organizações baseadas em conhecimento (CUI, 2017). É um 

processo que requer o esforço dos indivíduos que compartilham e estão envolvidos com o 

processo (CHANG; CHUANG, 2011). Incentivar os indivíduos a compartilharem 

conhecimentos úteis pode assegurar vantagem competitiva para as organizações e melhorar o 

seu desempenho, a sua produtividade e a sua capacidade de inovação (LIU; PHILLIPS, 2011; 

HU; RANDEL, 2014).  

Compartilhar conhecimento é comunicar alguma coisa (HENDRIKS, 1999); é trocar 

informações, habilidades ou experiências com indivíduos, comunidades ou organizações 

(BUKOWITZ; WILLIANS, 1999). Neste trabalho, assume-se que o conhecimento pode ser 

compartilhado por meio de informações. Essas informações se transformarão em conhecimento 

por meio da combinação com a experiência, contexto e capacidade de interpretação e reflexão 

do indivíduo. Nesse sentido, esse processo presume a interação de pelo menos dois indivíduos 

– um que possui conhecimento e outro que adquire conhecimento. O indivíduo que possui 

conhecimento deve comunicar (fala, escrita, gestos etc.) o seu conhecimento para que o outro 

indivíduo possa perceber (ouvir, ler, imitar etc.) e dar sentido (internalizar) (HENDRIKS, 

1999). Todavia, compartilhar conhecimento não é ceder a posse do que se sabe, e sim, o ato de 

tornar o conhecimento disponível para os outros, possibilitando a quem recebe transformar o 

conhecimento para que este seja entendido, absorvido e útil (IPE, 2003). Portanto, é necessário 

ter conhecimento tanto para compartilhar quanto para adquirir conhecimento (HENDRIKS, 

1999). Contudo, adquirir e compartilhar conhecimento são processos distintos e 

interdependentes que acontecem entre os indivíduos e que podem ser vistos nas interações entre 

eles (RYAN; O’CONNOR, 2013). 

Tanto o conhecimento tácito quanto o conhecimento explícito podem ser 

compartilhados. Porém, é mais difícil compartilhar conhecimento tácito, pois esse requer mais 

tempo e mais esforço (REYCHAV; WEISBERG, 2010). Segundo os autores, isso devido ao 

fato do conhecimento tácito ter um valor maior do que o conhecimento explícito, dada a sua 

natureza complexa, ligada ao comportamento dos indivíduos. Nesse sentido, Chang e Chuang 
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(2011, p.10, tradução nossa) destacam que “o conhecimento tácito só pode ser compartilhado 

por meios interpessoais, enquanto o conhecimento explícito pode ser transmitido por meio da 

tecnologia ou processos estruturados”. 

No âmbito organizacional, o compartilhamento do conhecimento estabelece uma 

relação entre os indivíduos (onde o conhecimento reside) e a organização (onde o conhecimento 

alcança seu valor econômico e competitivo) (HENDRIKS, 1999), tendo como propósito 

fomentar a aprendizagem dos indivíduos e da organização, sendo responsável “pelo dinamismo 

na criação do conhecimento e inovação” (RABELO et al., 2012, p.33). Dessa maneira, as 

organizações só se beneficiam do conhecimento, quando ele pode ser compartilhado 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Assim, o compartilhamento do conhecimento é 

imprescindível para a criação e disseminação do conhecimento no ambiente organizacional 

(IPE, 2003).  

Para que o processo de compartilhamento seja efetivo os indivíduos devem 

compartilhar conhecimento de acordo com o trabalho que realizam e as posições que assumem, 

melhorando a cooperação e o desempenho no trabalho (CUI, 2017). Contudo, o 

compartilhamento do conhecimento é mais valioso quando acontece entre grupos 

diversificados, e.g., entre indivíduos que realizam diferentes funções, que se reportam a 

diferentes gestores e que trabalham em diferentes unidades de negócio (CUMMINGS, 2004). 

Isso faz com que não se implemente apenas os conhecimentos já existentes e sim, gere novos 

conhecimentos (IPE, 2003). 

Quanto aos mecanismos de compartilhamento de conhecimento não há um específico 

e o mais eficaz é aquele que melhor se ajusta aos requisitos do destinatário pretendido, a 

natureza da tarefa e ao tipo de conhecimento que está sendo transferido (CHOO, 2006). Por 

essa razão, as organizações devem investir em espaços que favoreçam o fluxo do conhecimento, 

construindo ambientes que propiciem a interação e compartilhamento entre os indivíduos. 

(RECHBERG; SYED, 2014). 

No entanto, o processo de compartilhamento do conhecimento não é algo fácil de ser 

realizado. Barreiras como a desconfiança, a insegurança e o individualismo (ZAGLAGO; 

CHAPMAN; SHAH, 2016) impedem que esse processo ocorra de forma efetiva. Além disso, 

observam-se também os elementos da cultura organizacional (HAU et al., 2013), a falta de 

compreensão dos processos internos. (MA et al., 2014), a falta de motivação, a falta de 

comunicação (HU; RANDEL, 2014), a falta de tempo, a existência de um ambiente de trabalho 
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competitivo, a falta de estratégias de gerenciamento, a falta de infraestrutura de TI (SIK-WAH 

FONG; CHU, 2006), entre outros. 

Por isso, a fim de facilitar o compartilhamento do conhecimento e diminuir as barreiras 

que impedem que ele ocorra, as organizações podem utilizar técnicas (NEVES et al., 2014) e 

ferramentas tecnológicas que estimulem o compartilhamento do conhecimento (SIK-WAH 

FONG; CHU, 2006). Dessa maneira, é possível que novos conhecimentos sejam adquiridos 

tanto no âmbito individual como no organizacional (CHAU; MAURER; MELNIK, 2003). 

Os indivíduos que trabalham na indústria de software requerem, principalmente, 

conhecimento tácito para desenvolverem suas funções (RYAN; O’CONNOR, 2013). Os 

autores salientam que o conhecimento tácito só pode ser compartilhado e, consequentemente 

adquirido pelos indivíduos das equipes de desenvolvimento de software, por meio de interações 

sociais de ‘boa qualidade’, possíveis pela frequência com que ocorrem pelo tipo de informação 

compartilhada e pelo comportamento dos membros da equipe. Quanto ao conhecimento 

explícito, este pode ser compartilhado por meio de reuniões, treinamentos, palestras e 

discussões formais. 

Para o desenvolvimento de software, o compartilhamento do conhecimento é um 

processo chave uma vez que as atividades desenvolvidas nesse setor são colaborativas e 

intensivas em conhecimento (GHOBADI; MATHIASSEN, 2015). Além disso, as equipes de 

desenvolvimento são interdependentes (RYAN; O’CONNOR, 2013) e não possuem todo o 

conhecimento necessário para desenvolverem suas atividades (CHAU; MAURER; MELNIK, 

2003). Por isso, compreender os fatores que contribuem para o compartilhamento do 

conhecimento é essencial para que as organizações da indústria de software alcancem níveis 

ideais de comunicação e desenvolvam estruturas que facilitem esse processo de 

compartilhamento(GHOBADI; MATHIASSEN, 2015)(GHOBADI; MATHIASSEN, 2015). 

O compartilhamento do conhecimento é necessário para que (i) ocorra a interação entre 

o cliente e a equipe de desenvolvimento; (ii) a identificação dos requisitos de software; (iii) a 

captura do conhecimento não externalizado entre os membros da equipe de desenvolvimento; 

(iv) a reunião do conhecimento dos indivíduos da organização em um repositório de 

conhecimento; (v) a retenção do conhecimento para que este não seja perdido e; (vi) o 

aperfeiçoamento na disseminação do conhecimento organizacional (CHAU; MAURER; 

MELNIK, 2003). 
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2.4.5 Aplicação do conhecimento 

A aplicação do conhecimento refere-se à utilização real do conhecimento que foi 

criado e colocado no ciclo da GC pelos destinatários (MOHAPATRA; AGRAWAL; 

SATPATHY, 2016). Os autores destacam ainda que é durante esse processo que o 

conhecimento é internalizado e que se o conhecimento não for utilizado, os esforços para 

realização da GC serão em vão. Contudo, o conhecimento só pode ser utilizado se os indivíduos 

o reconhecerem e fizerem uso do seu valor (FREEZE; KULKARNI, 2005). 

Sendo assim, o conhecimento deve ser utilizado na execução dos diferentes processos 

nas organizações (AFSHARI; HOVEYDA; ESHAGHIAN, 2015), podendo ser utilizado na 

promoção da inovação, na produção, na consultoria, na tomada de decisão, na elaboração de 

estratégias e em muitos outros processos que requerem o uso do conhecimento (SHONGWE, 

2010). 

Na indústria de software a aplicação do conhecimento acontece durante o 

desenvolvimento do produto propriamente dito. Todavia, o desenvolvimento de software “não 

requer somente o conhecimento sobre o seu próprio domínio, mas também sobre o domínio 

para o qual o software está sendo desenvolvido” (RUS; LINDVALL; SINHA, 2002, p. 9). De 

acordo com os autores, um novo domínio pode ser e.g., o emprego de uma técnica específica, 

uma nova linguagem de programação ou a aplicação de uma nova técnica de gerenciamento de 

projetos. Isso faz com que a base de conhecimento da organização seja renovada 

constantemente. 

 

2.5 A investigação da gestão do conhecimento nas organizações 

 

Como mencionado, a GC se apresenta como um instrumento capaz de captar e 

disponibilizar o conhecimento no ambiente organizacional. Por isso, as organizações devem 

concentrar-se na identificação dos ativos de conhecimento específicos, considerando também 

o seu grau de importância para a organização (FREEZE; KULKARNI, 2005). Surge então a 

necessidade das organizações compreenderem claramente onde e como o conhecimento está 

sendo aplicado e, ainda, como ele pode ser recuperado (SEDZIUVIENE; VVEINHARDT, 

2010).  

Nesse sentido, é necessária uma conexão entre a teoria e a execução dos processos da 

GC nas organizações visando que essas organizações compreendam como elas funcionam e 

como realizam “suas operações, seus negócios e suas atividades e, principalmente, qual o 
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caminho que as informações e o conhecimento devem percorrer” (COSTA; VASCONCELOS; 

CÂNDIDO, 2009, p. 81). Uma das formas de entender essa conexão é a partir da avaliação da 

situação do conhecimento nas organizações. Isso significa entender e aprofundar o 

conhecimento acerca dos processos organizacionais e suas contribuições para a geração do 

conhecimento (BUKOWITZ; WILLIANS, 2002). Contudo, a avaliação deve ser apenas o ponto 

de partida para iniciar uma gestão eficaz (DEMCHIG, 2015) e efetiva do conhecimento 

(FREEZE; KULKARNI, 2005).  

Diferentes modelos são propostos para descreverem formalmente o desenvolvimento 

da GC nas organizações, avaliando como ela é gerenciada e controlada (FREEZE; 

KULKARNI, 2005). Esses modelos são conhecidos como modelos de maturidade e têm como 

objetivo apresentarem uma visão clara do conhecimento da organização (SIADAT; 

KALANTARI; SHAFAHI, 2016). Isso pode ser observado nas propostas apresentadas por 

Fonseca (2006), Bukowitz e Willians (2002), APQC (2002) e o APO (2009). Uma síntese 

desses modelos é apresentada no Quadro 4. 

Constata-se que os modelos apresentados seguem metodologias específicas para serem 

implementados. Apresenta em comum o modo como são estruturados, sendo divididos 

basicamente em dimensões e subdivididos em etapas. Também se baseiam nas ações dos 

indivíduos para analisarem a situação da GC nas organizações. Além disso, todos apresentam 

uma fase inicial de ‘verificação’ do conhecimento na organização para, só então, prosseguir 

com o diagnóstico da GC.  

Vista a relação do conhecimento com as organizações e destacada a importância dos 

processos da GC no ambiente organizacional, bem como a necessidade de se investigar o 

caminho que a informação faz para se tornar um novo conhecimento, a próxima seção traz 

fundamentação sobre as PME da indústria de software, apresentando suas características e a 

relevância do conhecimento para essas organizações.  
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Quadro 4 – Modelos propostos na literatura para investigação da gestão do conhecimento. 

AUTOR DESCRIÇÃO ESTRUTURA 

Diagnóstico da 

gestão do 

conhecimento 

(BUKOWITZ; 

WILLIAMS, 2002) 

Ofertam uma base para os 

processos da GC nas organizações. 

Buscam fazer isso através de uma 

série de questionamentos internos à 

organização e posterior pontuação 

para tabulação, interpretação e 

discussão dos resultados. 

As autoras dividem o modelo de 

diagnóstico da GC em dois processos: 

i) tático: constituído pelas dimensões 

obter, utilizar, aprender e contribuir; 

ii) estratégico: constituído pelas 

dimensões avaliar, construir e manter. 

Road Map for 

Knowledge 

Management Results 

(APQC, 2002) 

Fornece um roteiro detalhado para 

ajudar as organizações a projetar, 

implementar e sustentar os seus 

programas de GC. 

Pode ser utilizado tanto por 

organizações que estão 

implementando ou já 

implementaram a GC. No primeiro 

caso, o modelo fornece o passo-a-

passo para o desenvolvimento e a 

implementação da estratégia; no 

segundo caso, o modelo funciona 

como uma ferramenta de ajustes, 

proporcionando um diagnóstico da 

situação do conhecimento na 

organização. 

Dividido em quatro fases: 

i) Chamada para a ação: mostra por que 

a organização precisa da GC; 

ii) Desenvolvimento da estratégia de 

GC: avalia os recursos de conhecimento 

da organização e cria um plano de GC 

para a organização; 

iii) Desenho e implementação das 

práticas de GC: operacionalização do 

plano de GC; 

iv) Expansão e apoio: expansão, apoio e 

melhoria contínua das práticas 

estabelecidas no plano de GC; 

Em cada fase são apresentadas 

afirmações que podem ser respondidas 

com “sim” ou “não”. 

OKA - 

Organizational 

Knowlegde 

Assessment 

Methodology 

(FONSECA, 2006) 

Tem como objetivo avaliar e 

mensurar o desempenho de uma 

organização em relação à GC 

através da administração de um 

questionário. Os resultados são 

apresentados em um gráfico de 

radar que mostra os pontos fortes e 

fracos da organização em questão. 

 

 

 

 

O modelo é dividido em três 

dimensões que são compostas por 14 

subdimensões. As três dimensões são: 

i) Pessoas: incentivos culturais, 

identificação e criação do 

conhecimento, compartilhamento do 

conhecimento, comunidades de prática 

e times de conhecimento e 

aprendizado; 

ii) Processos: liderança e estratégia, 

fluxos de conhecimento, alinhamento, 

operacionalização do conhecimento e 

métricas e monitoramento: 

iii) Sistemas: programa de gestão do 

conhecimento, conteúdo de 

conhecimento, acesso ao conhecimento 

e tecnologia; 

Knowledge 

Management 

Facilitators’ Guide 

(APO, 2009) 

Sugere uma metodologia para a 

implementação da GC em PME. 

Constituído por três níveis: 

i) Aceleradores: liderança, tecnologia, 

pessoas e processos; 

ii) Processos da GC: identificar, criar, 

armazenar, compartilhar e aplicar 

conhecimento; 

iii) Resultados: produtividade, 

qualidade, lucratividade e crescimento. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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2.6 Pequenas e médias empresas da indústria de software 

 

A indústria de software assume um papel de grande importância dentro do setor de 

tecnologia da informação (TI), pois a globalização dos mercados e o uso intensivo do 

conhecimento no desenvolvimento de novos produtos têm contribuído para que este setor se 

torne uma indústria de alta tecnologia, desejável para o crescimento e desenvolvimento de 

qualquer economia (BINUYO et al., 2015). Os autores ressaltam que a indústria de software 

constitui um conjunto de atividades relacionadas com produtos e serviços de software, 

atendendo às necessidades específicas dos clientes.  

Produtos de software incluem sistemas (sistemas operacionais e de gerenciamento de 

banco de dados), suportes (middleware, gerenciamento de redes e desenvolvimento de 

ferramentas) e aplicações (software para aplicação na indústria e software para aplicação 

comum). Serviços de software englobam os serviços prestados sobre o software, incluindo a 

integração do sistema de informação, a operação, a manutenção e a avaliação do software 

(KEWEN; CHANGYUAN, 2016). 

Essas organizações se diferenciam dos outros segmentos por desenvolverem 

atividades intensivas em conhecimento, gerando produtos de alto valor agregado (BJORNSON; 

DINGSOYR, 2008). Se caracterizam por apresentarem baixas barreiras de entrada e saída, 

custos mínimos de produção e rápidas inovações disruptivas (BERMEJO et al., 2016). Estão 

inseridas em um ambiente complexo marcado pelas constantes mudanças tecnológicas, pela 

natureza inconstante dos problemas e por clientes cada vez mais exigentes que buscam por 

soluções rápidas e eficientes para suprirem suas necessidades (NAWINNA, 2011; 

BJORNSON; DINGSOYR, 2008). 

Para Pressman e Maxim (2016), a indústria de software busca adaptar o que já existe 

a novos ambientes ou a novas tecnologias computacionais. Busca também implementar novos 

requisitos de negócio e expandir o software para funcionamento em outros bancos de dados ou 

sistemas. Portanto, a forma de desenvolvimento de software não é única e não pode assumir 

que ela possa ser amplamente utilizada em todos os projetos e produtos. Assim, cada projeto é 

diferente do outro e requer o uso dos conhecimentos já existentes ou a criação de novos 

conhecimentos, pois se utilizam de diferentes técnicas e linguagens de programação 

(NAWINNA, 2011). Além disso, novos conhecimentos são necessários para suportar a adoção 

contínua de novas tecnologias e práticas por essas organizações (MEHTA, 2008). 
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Apesar dos segmentos mais rentáveis serem dominados por grandes organizações 

multinacionais, as PME também se destacam no setor, conforme mencionado por Britto; 

Stallivieri (2010). Para eles, as PME podem se posicionar em nichos de mercado locais ou 

estabelecerem contratos de parcerias com grandes empresas.  

No Brasil, as PME da indústria de software têm se destacado no mercado nacional pelo 

crescimento acima da média, sendo representadas em 2015 por 49,84% do número total de 

empresas do setor (ABES, 2016). Essas empresas desempenham um papel importante no 

cenário econômico brasileiro, atuando na constituição de novos mercados e de novas atividades, 

acarretando, também, na redução de importações de alto valor (FERNANDES; PINHO, 2004).  

Estudo da ABES (2017) evidenciou cerca de 15.700 empresas dedicadas ao 

desenvolvimento, produção, distribuição de software e de prestação de serviços no mercado 

nacional em 2016. Dessas, 4.872 possuíam como atividade principal o desenvolvimento e 

produção de software ou a prestação de serviços, sendo 95% classificadas como micro e 

pequenas empresas (até 99 funcionários). 

Conhecidas algumas características das PME da indústria de software, a próxima seção 

apresenta o envolvimento do conhecimento nos processos organizacionais e como o 

conhecimento é visto pelas organizações desse setor.  

 

2.6.1 A indústria de software como organizações do conhecimento 

A indústria de software vende produtos formados, essencialmente, por ideias inseridas 

em linhas de código (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Por isso, a principal matéria-prima das 

organizações desse setor é o conhecimento de seus funcionários, que utilizam a criatividade e 

sua capacidade intelectual para o desenvolvimento de soluções adequadas para atender fins 

específicos (BRITTO; STALLIVIERI, 2010).  

Devido ao fato da indústria de software desenvolver atividades intensivas em 

conhecimento, há algum tempo elas compreenderam que o conhecimento é o seu principal 

recurso e que este está estritamente relacionado aos indivíduos (BJORNSON; DINGSOYR, 

2008). Britto e Stallivieri (2010), enfatizam que as atividades executadas pela indústria de 

software envolvem a acumulação de conhecimentos dos funcionários, a qualificação técnica do 

pessoal, a realização de esforços metodológicos e o aprofundamento da interação com os 

clientes mais sofisticados. Dessa forma, Serna; Bachiller; Serna (2017) ao relacionarem o 

conhecimento com a engenharia de requisitos elucidam que a relação entre dados, informação 

e conhecimento é essencial para compreender o problema em questão e estruturar a solução.  
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Aurum Daneshgar e Ward (2008) destacam que o conhecimento que circula dentro de 

uma organização que desenvolve software é dinâmico e evolui de acordo com a tecnologia, 

cultura organizacional e mudanças nos processos de desenvolvimento de software. Por isso, a 

necessidade de um sistema de GC, para evitar que o conhecimento seja perdido (BJORNSON; 

DINGSOYR, 2008). 

O principal desafio para a indústria de software é utilizar o conhecimento para tratar 

de problemas ligados a gestão e outras questões organizacionais. Nesse sentido, a GC deve 

funcionar como um facilitador de aprendizagem organizacional a fim de aumentar a capacidade 

da organização em aprender com o seu ambiente e incorporar conhecimento em seus processos 

de negócios (AURUM; DANESHGAR; WARD, 2008). 

Dentro desse cenário, encontram-se as PME que fazem a sua gestão do conhecimento 

de forma diferenciada em relação às grandes organizações devido às diferenças na cultura e na 

estrutura organizacional. Assim, as PME diferem das grandes organizações em aspectos como 

a tomada de decisão menos complexa, a proximidade entre os funcionários, a falta de 

financiamento e a falta de liderança adequada. Portanto, o sucesso das PME está diretamente 

relacionado ao conhecimento, experiência e habilidades dos proprietários e seus funcionários 

(WEE; CHUA, 2013). 

A seguir discute-se a relação do conhecimento com a inovação na indústria de software 

considerando a necessidade em se gerar valor aos serviços, processos e produtos, buscando 

dessa forma, soluções mais adequadas para os problemas. 

 

2.6.2 A inovação na indústria de software 

Para o conhecimento gerar valor para a organização, ele deve ser empregado em 

serviços, processos e produtos. Assim, as organizações devem ser capazes de encontrar 

rapidamente o tipo certo de conhecimento a fim de proporem as melhores soluções para seus 

problemas, proporcionando condições para a inovação (BHATT, 2001).  

Entende-se por inovação “a implementação de novas ideias que criam valor” para uma 

determinada organização (LINDER; JARVENPAA; DAVENPORT, 2003, p. 44, tradução 

nossa). A capacidade de inovação de uma organização depende do conhecimento dos 

indivíduos que nela trabalham, do conhecimento incorporado aos seus produtos e serviços e da 

relação estabelecida com os clientes (KALKAN et al., 2014). Portanto, a inovação é dependente 

de conhecimento e para que ela ocorra o conhecimento deve ser gerido. Dessa forma, 

organizações que conseguem gerir de forma eficiente o conhecimento que possuem são mais 
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inovadoras e, consequentemente, mais produtivas, além de alcançarem melhor desempenho em 

seus processos (BARI; FANCHEN; BALOCH, 2016). 

Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 

“a geração, a exploração e a difusão do conhecimento são fundamentais para o crescimento 

econômico, o desenvolvimento e o bem-estar das nações” (OCDE, 2005, p.11). A crescente 

discussão em relação a inovação é apresentada no Manual de Frascati (OCDE, 2002, p.7), 

assim, segundo o manual, a inovação se deve “entre outras razões, ao processo de globalização 

e ao rápido aumento do número de países e empresas que passaram a investir em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento”. Esse manual também apresenta que o processo de inovação pode 

ocorrer em qualquer lugar no planeta e que as atividades de pesquisa e desenvolvimento são 

realizadas com objetivo de garantir, uma liderança sustentável a longo prazo. 

Como organizações intensivas em conhecimento a indústria de software precisa 

investir em pesquisa e desenvolvimento, atividade essa facilitadora da inovação (TIAN, 2013). 

Britto e Stallivieri (2010, p. 326) afirmam que para “viabilizar a introdução de inovações no 

mercado, faz-se necessária a realização de esforços inovativos consubstanciados em gastos 

formais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e outros dispêndios”. 

O setor de software apresenta uma estrutura que pode ser “constantemente 

reconfigurada em função do surgimento de novos produtos e de novos segmentos e nichos de 

mercado, por intermédio de uma dinâmica comandada pelo processo de inovação tecnológica” 

responsável por definir “a amplitude dos ciclos de vida dos produtos, abrindo novas 

oportunidades para produtores e definindo novas necessidades para consumidores” (BRITTO; 

STALLIVIERI, 2010, p. 320). 

Na área de desenvolvimento de software para que um projeto seja considerado uma 

inovação, sua conclusão deve exigir “um progresso científico e/ou tecnológico e ele deve ter 

por objetivo dissipar a incerteza científica ou tecnológica de uma forma sistemática” (OCDE, 

2002, p.60). Alguns exemplos de pesquisa e desenvolvimento na área da indústria de software 

são os avanços nas tecnologias da informação sobre o plano de sistemas operacionais, 

linguagens de programação, gestão de dados, softwares de comunicação e de ferramentas de 

desenvolvimento de software, a busca por métodos de concepção, desenvolvimento, instalação 

e manutenção de softwares e, dentre outros, pesquisa e desenvolvimento sobre ferramentas de 

softwares ou tecnologias em áreas especializadas no tratamento da informação (OCDE, 2002). 

Levando em consideração que o conhecimento da indústria de software é de natureza 

tecnológica, o encurtamento dos ciclos de vida dos produtos afetou diretamente sua dinâmica 
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de produtividade. A inovação passou a ser um fator essencial para o sucesso da organização, 

garantindo a produção de novos produtos (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). Assim, para 

se manterem competitivas no mercado, as empresas da indústria de software devem ser capazes 

de inovar, satisfazendo as expectativas dos seus clientes e fornecendo novos produtos com 

preços competitivos (REJEB et al., 2008). 

Nesse cenário, as empresas devem desenvolver capacidade de inovação a fim de 

gerenciar o processo de inovação, da criação de ideias até a comercialização do produto criado 

(ARYANTO; FONTANA; AFIFF, 2015). Britto e Stallivieri (2010, p. 318) enfatizam que “o 

dinamismo e o impacto “pervasivo” das inovações geradas pela indústria de software refletem-

se em elevadas taxas de nascimento e mortalidade de firmas, bem como numa tendência à 

volatilidade de lucros”. 

Em relação ao processo de inovação nas PME da indústria de software Wee e Chua 

(2013) destacam que ele é repleto de desafios. Há limitações financeiras, culturais e de 

processos. Assim, nem sempre elas são capazes de investir em ideias, produtos ou serviços. Um 

dos desafios para a inovação inclui a eficácia dos processos de GC que, na maioria das vezes, 

são dirigidos pelo proprietário. Porém, nem sempre o proprietário tem implantado em sua 

empresa processos da GC voltados à inovação. Portanto, entende-se que o fluxo do 

conhecimento na indústria de software é fundamental para criação de novos produtos e serviços 

e para a geração da inovação, sendo a GC primordial na manutenção desses processos.  
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3 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Nesta seção, é apresentada a classificação da pesquisa em relação a abordagem utilizada 

para a resolução do problema, a natureza, os objetivos, a fonte de informações e os procedimentos 

técnicos utilizados. Um resumo dessa classificação é apresentado no Quadro 5. Além disso, nesta 

seção são apresentadas as delimitações da pesquisa e os aspectos éticos envolvidos. 

 

Quadro 5 – Classificação da pesquisa. 

PESQUISA CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Aplicada 

Objetivos Descritiva 

Explanatória 

Abordagem Método misto explanatório sequencial 

Fonte de informação Campo 

Procedimentos técnicos Envio do instrumento com o questionário 

Entrevista com especialistas 

Workshop com especialistas 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

3.1 Quanto à natureza e aos objetivos da pesqusia 

 

Quanto à natureza, a pesquisa se classifica como aplicada, pois tem como finalidade gerar 

conhecimentos voltados para a solução de um problema específico ajudando, dessa forma, na 

tomada de decisão relacionada à problemas práticos (LEEDY; ORMROD, 2015).  

Quanto aos objetivos a pesquisa se classifica como descritiva e explanatória (ou 

explicativa). É descritiva porque estuda as características específicas de um grupo, tais como elas 

são, analisando a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, características, causas e 

possíveis relações com outros fatos. É explanatória porque identifica os fatores que contribuem 

e determinam a ocorrência dos fenômenos, explicando o porquê das coisas através dos resultados 

obtidos (LEEDY; ORMROD, 2015). 

 

3.2 Quanto à abordagem da pesquisa 

 

O presente estudo se classifica como uma pesquisa de métodos mistos, conforme 

sugerido por Creswell e Clark (2013). Essa abordagem combina elementos tanto qualitativos 

quanto quantitativos para explorar o problema de pesquisa, proporcionando uma caracterização 

mais abrangente sobre a investigação e uma melhor compreensão dos achados. Nesse sentido, a 



60 

 

 

pesquisa de métodos mistos dá liberdade para o pesquisador “usar todos os métodos possíveis 

para abordar um problema de pesquisa” e pelo fato dos indivíduos resolverem os “problemas 

usando tanto números quanto palavras” (CRESWELL; CLARK, 2013, p. 28).  

Contudo, a pesquisa de métodos mistos não substitui a pesquisa quantitativa e nem a 

pesquisa qualitativa; na realidade, ela explora os pontos fortes de ambas a fim de minimizar os 

potenciais pontos fracos (CRESWELL; CLARK, 2013; LEEDY; ORMROD, 2015). Segundo 

Leedy e Ormrod (2015), a pesquisa qualitativa apoia a pesquisa quantitativa e vice-versa e, além 

disso, a combinação de ambas fornece um quadro geral do problema em estudo. Portanto, 

métodos quantitativos e qualitativos podem ser usados em conjunto para melhorar a compreensão 

de fenômenos complexos (ROSSMAN; WILSON, 1985) e ajudar a “responder perguntas que 

não podem ser respondidas apenas pelas abordagens quantitativa ou qualitativa” (CRESWELL; 

CLARK, 2013, p. 28). Quanto ao momento em que as pesquisas quantitativa e qualitativa são 

utilizadas, empregou-se a abordagem de métodos mistos explanatória sequencial (MMES), 

conforme apresenta a Figura 4. 

 

Figura 4 - Métodos mistos explanatórios sequenciais. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Creswell e Clark (2013, p. 86). 
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A abordagem de MMES inicia com a pesquisa quantitativa e é complementada pela 

pesquisa qualitativa. A fase quantitativa conduz à fase qualitativa da investigação, i.e., os 

resultados quantitativos são utilizados “para tomar decisões sobre as questões, a amostragem e a 

coleta de dados da pesquisa qualitativa” (CRESWELL; CLARK, 2013, 79). Nesse âmbito, os 

dados quantitativos permitem a compreensão do problema de pesquisa, enquanto os dados 

qualitativos exploram a visão dos participantes a fim de explicar e refinar os dados quantitativos 

(CRESWELL, 2013; IVANKOVA; CRESWELL; STICK, 2006; ROSSMAN; WILSON, 1985). 

Para Creswell e Clark (2013, p. 168), “as coletas de dados quantitativos e qualitativos 

estão relacionadas uma à outra e não são independentes”, isso significa que, “uma se constrói 

sobre a outra”. A pesquisa quantitativa baseia-se na medição numérica e na análise estatística 

para estabelecer padrões e comprovar teorias, enquanto que a pesquisa qualitativa envolve a 

análise das características ou qualidades que não podem ser mensuradas numericamente 

(LEEDY; ORMROD, 2015) 

Quanto a análise dos dados, essa consiste na análise separada dos dados quantitativos e 

qualitativos. Contudo, envolve também a análise e interpretação em conjunto dos dados obtidos 

com a aplicação de ambas abordagens. Contudo, em uma pesquisa MMES a interação e análise 

dos dados deve explicar como os dados qualitativos ajudam a explicar os dados quantitativos 

(CRESWELL; CLARK, 2013) 

Nesse âmbito, a pesquisa quantitativa realizada neste estudo permite a análise da real 

situação das PME da indústria de software em relação aos processos da GC, enquanto que a 

pesquisa qualitativa mostra essa situação de forma mais consistente e aprofundada. A integração 

dos resultados quantitativos e qualitativos será a base para a elaboração do método proposto. 

 

3.3 Quanto à fonte de informação  

 

Quanto à fonte de informação a pesquisa é classificada como de campo. A pesquisa de 

campo provém da observação, coleta, análise e interpretação dos dados e fenômenos tal como 

eles ocorrem na realidade. Nesse âmbito, o objeto de estudo é percebido em seu próprio ambiente, 

em condições naturais sem intervenção e manuseio do pesquisador, apresentando como uma das 

principais vantagens o acúmulo de informações sobre determinado objeto, proporcionando, dessa 

forma, diversas análises com objetivos diferentes (LEEDY; ORMROD, 2015). 
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3.4 Instrumentos utilizados para coleta de dados  

 

A coleta de dados na pesquisa quantitativa ocorre por meio de instrumentos. Um 

instrumento é uma ferramenta usada para coletar dados na forma de números quantitativos para 

cada variável de interesse. Ele se caracteriza por possuir perguntas específicas com as mesmas 

possibilidades de respostas para todos os participantes (MOSER; KALTON, 2016). Dessa forma, 

um instrumento pode ser um teste, um questionário ou uma lista de verificação observacional. 

Instrumentos são utilizados na pesquisa quantitativa para avaliar a capacidade individual de cada 

participante em relação ao que está sendo pesquisado, observar o comportamento dos indivíduos, 

desenvolver perfis psicológicos ou entrevistar indivíduos (CLARK; CRESWELL, 2015). Nesta 

pesquisa o termo ‘instrumento’ será utilizado como sinônimo de ‘questionário’. 

Já a pesquisa qualitativa parte da hipótese de que “a realidade não é facilmente dividida 

em variáveis discretas e mensuráveis” (LEEDY; ORMROD, 2015, p. 99, tradução nossa). Dessa 

forma, os autores salientam que alguns pesquisadores se consideram o instrumento de pesquisa 

porque “a maior parte da coleta de dados depende do envolvimento pessoal deles para acontecer” 

(LEEDY; ORMROD, 2015, p. 99, tradução nossa). Podem ser coletados na pesquisa qualitativa 

dados verbais (respostas das entrevistas, documentos e observações de campo) e dados não 

verbais (desenhos, fotografias, fitas de vídeo e artefatos) (LEEDY; ORMROD, 2015). Nesta 

pesquisa foram coletados dados verbais (respostas das entrevistas) e essa coleta ocorreu em dois 

momentos. O primeiro momento foi no estudo preliminar e teve como objetivo aprofundar e 

explicar os dados obtidos com a administração do instrumento e o segundo momento foi durante 

a realização de um workshop e teve como objetivo validar, com a ajuda de especialistas, o 

instrumento de investigação dos processos da GC proposto.  

 

3.4.1 O questionário enquanto instrumento para a coleta de dados 

Um questionário é um instrumento quantitativo que metrifica a qualidade de um produto 

ou processo, utilizando-se de técnicas estatísticas para chegar a conclusões (MATTHIENSEN, 

2011). Contudo, a elaboração desse instrumento não é uma tarefa simples e deve seguir alguns 

parâmetros. Nesse sentido, Günther (2003) e Aaker, Kumar e Day (2001) explicam que não existe 

uma metodologia padrão para a construção de um instrumento para coleta de dados, porém, 

algumas etapas podem ser seguidas com o objetivo de amenizar alguns erros durante o 

desenvolvimento.  

Aaker, Kumar e Day (2001) afirmam que a tarefa mais difícil é especificar quais 

informações devem ser coletadas. Salientam que a má elaboração desta fase pode ocasionar 
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resultados irrelevantes ou incompletos para a pesquisa, diminuindo, dessa forma, o valor do 

estudo. Para Günther (2003), o objetivo do estudo precisa estar bem definido, pois é ele que 

determinará os conceitos que devem ser investigados. Além disso, o autor ressalta que a 

organização e a estrutura de um instrumento para coleta de dados deve ser definida de acordo 

com a população-alvo, o tamanho da amostra, os conceitos a serem explorados e os recursos 

disponíveis para a sua administração. 

Embora cada instrumento para coleta de dados deva ser projetado de acordo com os 

objetivos específicos da pesquisa, de modo geral, uma sequência lógica de etapas podem ser 

seguidas, conforme sugerido por Aaker, Kumar e Day (2001): 

1. planejamento do que será mensurado: evidencia-se os objetivos da pesquisa e define-se o 

que será pesquisado, bem como o que será perguntado sobre o assunto em questão.  

2. formulação das questões: tem como objetivo determinar o objetivo de cada questão e o 

melhor formato a ser utilizado para se obter as informações necessárias. As questões podem 

ser abertas, de múltipla escolha ou dicotômicas; 

3. definição do texto das questões: compreende em determinar como as questões serão 

redigidas, avaliando a facilidade de compreensão e os conhecimentos e habilidades exigidos 

para cada questão; 

4. ordem das perguntas e aspecto visual do instrumento de pesquisa: tem como finalidade 

analisar a melhor forma de disposição das questões; 

5. pré-teste e correção dos problemas: consiste em investigar se as questões fazem sentido 

e se o que foi estabelecido está sendo alcançado. Essa fase é importante para correção e 

refinamento das questões. 

Em acréscimo, Günther (2003, p. 6) chama a atenção para o conteúdo das questões a 

serem elaboradas, sendo necessária uma reflexão por parte do pesquisador acerca do que é 

realmente necessário e o quão útil o conteúdo é para o alcance dos objetivos previstos. As 

perguntas devem ser neutras e não influenciar nas respostas e nem serem tendenciosas. Além 

disso, segundo o autor, “uma estrutura bem pensada contribui significativamente para reduzir o 

esforço físico e/ ou mental do respondente”, assegurando, dessa forma, que “todos os temas de 

interesse do pesquisador sejam tratados numa ordem que sugira uma ‘conversa com objetivo’, 

mantendo-se o interesse do respondente em continuar”.  

Para esta pesquisa o uso do questionário como instrumento para coleta de dados é 

importante por permitir a investigação dos processos da GC nas PME da indústria de software e, 

ainda, levando em consideração que foi administrado individualmente, por proporcionar um 

contato maior entre o pesquisador e os participantes, sendo possível, dessa forma, a apresentação 
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dos objetivos da pesquisa para cada participante. Além disso, a forma com que o instrumento foi 

aplicado permitiu esclarecer perguntas que não foram muito bem compreendidas, bem como o 

ajuste das questões, quando necessário, à compreensão de cada participante.  

Os participantes foram selecionados durante uma reunião, ocorrida no mês de maio de 

2016, entre membros de um Arranjo Produtivo Local (APL) da indústria de software. Nessa 

ocasião, foi realizada a apresentação da pesquisa para os presentes e, em seguida, o cadastro dos 

empresários que manifestaram interesse em participar, contabilizando, onze. Posteriormente, foi 

encaminhado um e-mail (APÊNDICE III) para essas empresas contendo informações 

relacionadas aos objetivos da pesquisa, o método utilizado para a coleta de dados e o tempo 

aproximado para cada participante responder ao formulário. Uma das empresas desistiu.  

A coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2016, em dez PME da indústria de 

software localizadas na cidade de Maringá, Paraná. A administração do instrumento foi agendada 

por telefone. O instrumento foi direcionado aos gerentes dos times de desenvolvimento de 

software e trabalhadores de outros setores, tais como, financeiro, recursos humanos, vendas, 

marketing, dentre outros. O instrumento foi aplicado em forma de entrevista, sendo as respostas 

registradas pela pesquisadora. Os dados obtidos foram organizados em planilhas do MS-Excel e 

as questões analisadas por meio de estatística descritiva. O instrumento utilizado para coleta de 

dados nessa etapa é apresentado no Apêndice II.  

Quanto a consistência interna do instrumento, essa foi estimada pelo coeficiente alfa de 

Cronbach (CRONBACH, 1951). Os parâmetros utilizados para medição da consistência interna 

do instrumento segundo o valor de alfa são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Parâmetros para medição da consistência interna do instrumento segundo o valor de alfa. 

 

Valor de alfa Consistência interna 

Maior do que 0,80 Quase perfeito 

De 0,80 a 0,61 Substancial 

De 0,60 a 0,41 Moderado 

De 0,40 a 0,21 Razoável 

Menor do que 0,21 Pequeno 

Fonte: Landis e Koch (1977). 

 

Contudo, foram submetidas à medição somente as questões escalonadas em Likert, pois 

o coeficiente alfa só pode ser aplicado sobre itens com a mesma escala de medição, variando, 

normalmente, entre 0 e 1 (GLIEM; GLIEM, 2003). Valores menores que 0,21 são considerados 

pequeno, entre 0,21 e 0,40 razoável, de 0,41 a 0,60 moderado, entre 0,61 e 0,80 substancial e 
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maior do que 0,80 quase perfeito (LANDIS; KOCH, 1977). A consistência interna do 

instrumento representada pelo alfa de Cronbach foi de 1 valor considerado satisfatório.  

 

3.4.2 As entrevistas com especialistas para a coleta e validação de dados  

A entrevista é uma técnica da pesquisa qualitativa que visa reunir descrições dos 

entrevistados em relação aos fenômenos investigados (WHITING, 2008). Nesse sentido, as 

entrevistas possibilitam a obtenção de respostas que materialmente seriam impossíveis de serem 

obtidas, uma vez que as respostas são fundamentadas no conhecimento tácito dos indivíduos 

sobre o assunto (DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006). Além disso, a técnica de entrevista 

promove o contato pessoal e possibilita a discussão e o aprofundamento de algum tema entre 

entrevistador (pesquisador) e entrevistado (participante), permitindo ao entrevistador avaliar as 

atitudes, condutas e postura dos participantes (FOLKESTAD, 2008). Portanto, segundo o autor, 

na pesquisa qualitativa a entrevista tem como propósito contribuir para a constituição de um 

conhecimento baseado na experiência dos entrevistados. 

Existem basicamente dois tipos de entrevistas: as estruturadas e as semiestruturadas. Em 

uma entrevista estruturada o pesquisador sempre faz as mesmas perguntas para todos os 

participantes (LEEDY; ORMROD, 2015). Em uma entrevista semiestruturada as perguntas são 

organizadas de forma aberta permitindo, dessa forma, uma reciprocidade entre o entrevistador e 

o participante, sendo possível, assim, a elaboração de novas perguntas com base nas respostas 

dos entrevistados (KALLIO et al., 2016; DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006). Nesta 

pesquisa as entrevistas semiestruturadas permitiram explorar com maior profundidade as 

opiniões dos participantes em relação aos processos da GC nas PME da indústria de software.  

Os participantes das entrevistas foram selecionados por amostragem intencional. Esse 

tipo de amostragem proporciona que sejam coletados dados em profundidade sobre o que está 

sendo pesquisado (CRESWELL; CLARK, 2013). Diferente do estudo quantitativo os 

participantes de um estudo qualitativo são selecionados intencionalmente, pois são indivíduos 

que melhor ajudam os pesquisadores a aprender sobre o fenômeno do estudo (CLARK; 

CRESWELL, 2015). Neste caso, o critério utilizado para seleção dos participantes para esta etapa 

foi o fato deles trabalharem diretamente com o desenvolvimento de software e serem experientes 

na área. 

As entrevistas foram agendadas individualmente por e-mail no mês de fevereiro de 

2017, sendo realizadas nos dois meses subsequentes. Ocorreram em data e local marcados. Ante 

a anuência e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II), as 
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entrevistas foram gravadas e depois transcritas na íntegra, com o auxílio do software Transcribe, 

respeitando as formas e expressões idiomáticas dos entrevistados, facilitando a análise dos dados.  

A análise dos dados é a essência da pesquisa qualitativa. Consiste na interpretação dos 

dados por meio de técnicas mais ou menos refinadas que permitem a interpretação do texto 

(CRESWELL, 2013). Dentre as inúmeras metodologias existentes para analisar entrevistas, 

utilizou-se neste trabalho a análise de conteúdo (AC), sugerida por Bardin (1977). Essa 

metodologia visa obter por meio de um conjunto de técnicas indicadores que permitem “a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção” do conteúdo 

analisado, i.e., analisa o que foi dito pelos participantes nas entrevistas (BARDIN, 1977, p. 42).  

A AC conduz a análise dos dados por diferentes fases, organizadas da seguinte maneira, 

segundo Bardin (2010): i) pré-análise; ii) exploração dos dados, e; iii) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. A pré-análise consiste na organização do material a ser analisado. 

Compreende em uma leitura geral do material a fim de se conhecer o que será analisado, a escolha 

do material, a formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores para que o 

material possa ser interpretado. A exploração do material consiste na construção das operações 

de codificação. O tratamento dos resultados, inferência e interpretação consiste na captação dos 

conteúdos contidos no material codificado. 

A AC desta pesquisa foi realizada com a ajuda do software AtlasTI, que auxilia, segundo 

Flick (2009), a administrar, categorizar e analisar os dados coletados. No entanto, o software 

apenas facilita a interpretação, não reduzindo a importância do pesquisador no processo de 

interpretação e análise dos dados (WALTER; BACH, 2015). Sendo assim, as entrevistas 

transcritas foram inseridas no software e realizou-se uma leitura de todo o material coletado (pré-

análise), sendo registradas as primeiras impressões, hipóteses e comentários sobre o material.  

O próximo passo consistiu na codificação do material pré-analisado. Segundo Bardin 

(1977) a codificação é a transformação, por meio de recorte, agregação e enumeração das 

informações textuais. Para Decuir-Gunby, Marshall e Mcculloch (2010), é na construção de 

códigos que um dos principais desafios relacionados a análise das entrevistas se encontra, pois é 

por meio da codificação que a conexão entre as ideias e conceitos é construída. Para eles, a 

utilização dos códigos permite a análise de como os dados suportam ou contradizem a teoria. 

Para Miles e Huberman (1994), códigos são formados por meio de um processo iterativo e podem 

ser definidos como unidades que atribuem significado às informações. Salientam ainda que para 

serem significativos, os códigos devem ser atribuídos a frases ou parágrafos do material 

transcrito. Podem ser desenvolvidos com base na teoria ou emergirem dos dados brutos.  
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Decuir-Gunby, Marshall e Mcculloch (2010) sugerem a construção de um livro de 

códigos, definido como um conjunto de códigos, definições e exemplos utilizados como base 

para a análise dos dados da entrevista. Segundo os autores, quanto mais específico um livro de 

códigos for, mais consiste será a análise dos dados. O livro de códigos utilizado para a realização 

dessa pesquisa pode ser visto no Apêndice V.  

Por fim, realizou-se a interpretação dos resultados por meio da análise comparativa do 

material codificado, sendo realizada a justaposição dos dados semelhantes e diferentes.  

 

3.4.3 O papel do workshop na coleta e validação de dados 

Workshop é um método de pesquisa em grupo baseado na interação dos participantes na 

realização de todas as atividades. A participação dos indivíduos pode ser estimulada por meio de 

debates, trabalhos colaborativos, desenhos, fotografias e encenação. Essas técnicas devem ser 

adaptadas de acordo com as especificidades dos participantes e dos resultados necessários. A 

ênfase nos resultados permite a reunião de informações, percepções e respostas que contribuam 

para a pesquisa (MACDONALD; HEADLAM, 1986).  

Há uma variedade de razões pelas quais o workshop pode ser utilizado, dentre elas, a 

sensibilização, a captura de informações sobre determinado assunto, a construção de um 

consenso e o desenvolvimento de habilidades e capacidade. Além disso, os workshops precisam 

de um bom planejamento. Esse planejamento deve incluir o convite formal para os potenciais 

participantes, a confirmação da participação deles, o número de participantes e o tempo estimado 

para realização das atividades. O número de participantes e o tempo estimado para a realização 

das atividades dependem da natureza do assunto, da especificidade do grupo envolvido e dos 

resultados esperados (MACDONALD; HEADLAM, 1986). 

Nesta pesquisa o workshop teve a função de promover um debate entre profissionais da 

indústria e software sobre o conteúdo do instrumento de investigação dos processos da GC 

proposto. Foram convidados para o workshop 12 profissionais, especialistas em desenvolvimento 

de software. O convite foi enviado por e-mail (APÊNDICE IX). O workshop aconteceu no dia 

02 de setembro de 2017, nas dependências do UniCesumar. Participaram do workshop quatro 

profissionais da indústria de software. 

Inicialmente, foi explicado aos participantes o objetivo da pesquisa e do workshop. Após 

foi entregue a cada um deles o TCLE (ANEXO II) e justificada a necessidade de gravação do 

workshop. Todos concordaram e assinaram. 

O segundo passo compreendeu na entrega de uma cópia impressa do instrumento de 

investigação dos processos da GC nas PME da indústria de software para cada participante para 
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que eles o respondessem, sendo estipulado um tempo de 20 minutos para isso. Para essa etapa da 

pesquisa foram entregues aos participantes somente as questões relacionadas as dimensões de 1 

a 6 (APÊNDICE X). Após todos os participantes responderem eles foram agrupados em duas 

duplas, sendo uma dupla incumbida em discutir os pontos negativos e a outra dupla os pontos 

positivos do instrumento em relação à organização, conteúdo, relação das questões com as 

atividades executadas na indústria de software, escala utilizada e dimensões estabelecidas 

(APÊNDICE XI). Por último, os quatro participantes foram organizados em um único grupo para 

discussão dos principais pontos levantados por eles durante a discussão e avaliação realizada. A 

discussão foi mediada pela pesquisadora, gravada e, posteriormente, transcrita. 

 

3.5 Delimitação da pesquisa 

 

Delimitar uma pesquisa significa estabelecer os limites para investigação a fim de 

impedir que ela se torne muito ampla e complexa (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Sendo 

assim, as delimitações dessa pesquisa são as seguintes: 

a) O estudo dos modelos de investigação do conhecimento nas organizações de Bukowitz e 

Willians (2002), APQC (2002), Fonseca (2006) e APO (2009) para subsidiarem o 

desenvolvimento do instrumento de coleta de dados da etapa quantitativa da pesquisa; 

b) A realização do estudo preliminar em PME da região; 

c) A elaboração e a submissão do instrumento de investigação dos processos da GC para ser 

respondido por profissionais atuantes em pequenas, médias e grandes organizações da 

indústria de software; 

d) A validação do instrumento de investigação elaborado. 

 

3.6 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Devido à necessidade de as entrevistas serem gravadas, a pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição e aprovada sob o número CAAE 

66289717.1.0000.5539, conforme apresentado no Anexo I desta dissertação.  

 

3.7 Delineamento da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento do instrumento aqui proposto, esta pesquisa foi delineada em 

duas fases, conforme apresenta a Figura 5. 
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A primeira fase da pesquisa consistiu em um estudo preliminar sobre os processos da 

GC nas PME da indústria de software. Segundo Smith, Morrow e Ross (2015) estudos 

preliminares verificam a viabilidade do que se pretende pesquisar a fim de direcionar a pesquisa. 

Para os autores, o design e os métodos utilizados em um estudo preliminar devem ser adaptados 

para investigar questões específicas, sendo necessário, muitas vezes, o uso de métodos tanto 

qualitativos quanto quantitativos. O estudo preliminar nesta pesquisa compreendeu quatro 

etapas: revisão sistemática da literatura; pesquisa quantitativa; pesquisa qualitativa e; integração 

dos resultados.  

A revisão sistemática da literatura teve como objetivo investigar os instrumentos 

utilizados para investigação dos processos da GC na indústria de software (foram consideradas 

micro, pequenas, médias e grandes empresas). Revisão sistemática da literatura é compreendida 

como uma investigação “que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências 

relevantes disponíveis” sobre uma determinada questão (GALVÃO; PEREIRA, 2014, p. 183). 

São realizadas a fim de identificar lacunas a serem preenchidas, proporcionando aos 

pesquisadores uma visão mais abrangente e robusta sobre o assunto investigado. Seguem um 

método explícito, planejado e justificável, garantindo uma revisão rigorosa, auditável, replicável 

e atualizável (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR., 2015).  

A pesquisa quantitativa abrangeu a elaboração e administração de um questionário 

(instrumento de investigação) nas PME da indústria de software da região de Maringá, Paraná, 

Brasil. Teve como objetivo conhecer a percepção dos participantes sobre a GC. Os dados dessa 

etapa delinearam a pesquisa qualitativa.  
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Figura 5 – Delineamento da pesquisa. 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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A pesquisa qualitativa consistiu na elaboração e execução de um protocolo para 

realização de entrevistas semiestruturadas, explorando e aprofundando o conhecimento sobre os 

processos da GC na indústria de software.  

Após análise dos dados quantitativos e qualitativos separadamente realizou-se a 

integração dos resultados, conforme proposto por Creswell e Clark (2013). Segundo os autores, 

a integração dos resultados consiste na análise combinada dos resultados da pesquisa quantitativa 

e qualitativa por meio de comparações e interpretações.  

A segunda fase da pesquisa foi composta por três etapas: i) elaboração do instrumento 

para investigação dos processos da GC em PME da indústria de software; ii) workshop para 

avaliação e validação do instrumento proposto e; iii) apresentação do instrumento para 

investigação dos processos da GC na indústria de software. 

A elaboração do instrumento para investigação dos processos da GC em PME da 

indústria de software consiste em como o instrumento foi definido e validado. O workshop 

promoveu a avaliação do instrumento por especialistas e a última etapa apresentou o instrumento 

final para investigação dos processos da GC nas PME da indústria de software. 
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4 ESTUDOS PRELIMINARES ACERCA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados de um estudo preliminar sobre os processos da GC 

nas PME da indústria de software. Estudos preliminares mostram com maior profundidade as 

particularidades do problema em questão (SMITH; MORROW; ROSS, 2015). O estudo 

preliminar foi composto por quatro etapas: revisão sistemática da literatura, estudo quantitativo, 

estudo qualitativo e integração dos resultados. A revisão sistemática da literatura investiga quais 

instrumentos são utilizados para investigar a GC na indústria de software. O estudo quantitativo 

identifica a existência dos processos da GC nas PME da indústria de software. O estudo 

qualitativo busca compreender com maior profundidade como esses processos são realizados e a 

integração dos resultados apresenta uma discussão sobre os principais achados nos estudos 

quantitativo e qualitativo, justificando e subsidiando a elaboração de um instrumento específico 

para investigação dos processos da GC nas PME da indústria de software.  

4.1 Revisão sistemática da literatura 

Essa etapa da pesquisa visa analisar o estado da arte dos instrumentos utilizados para 

investigar a GC e seus processos na indústria de software, possibilitando a identificação das 

lacunas existentes acerca do tema.  

 

4.1.1 Protocolo da revisão 

Uma revisão sistemática da literatura precisa, segundo Jones e Evans (2000), de um 

planejamento rigoroso que assegurará uma direção clara a ser seguida, incluindo a preparação de 

um protocolo de pesquisa detalhado contendo todos os critérios utilizados. O protocolo da 

presente revisão é apresentado a seguir.  

 

Objetivo: analisar quais instrumentos são utilizados pela indústria de software para se investigar 

a GC. 

Questão da pesquisa: quais são os instrumentos utilizados no meio científico para se investigar 

a GC na indústria de software? Qual a quantidade de publicações acerca do tema “diagnóstico de 

GC em indústria de software”? 

Efeito: consolidação do conhecimento e identificação do estado da arte dos métodos utilizados 

para investigar a GC na indústria de software. 
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Medição: número de trabalhos identificados. 

População: artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais, artigos 

completos publicados em anais de conferência. 

Período da publicação dos artigos: junho de 2006 a junho de 2016. 

Palavras-chave: knowledge management; software industry; software firm; knowledge 

management investigate; knowledge management diagnostic; gestão do conhecimento; indústria 

de software; empresas de software; investigação da gestão do conhecimento; diagnóstico da 

gestão do conhecimento. 

Bases de dados utilizadas para busca: Emerald Insight, IEEE Xplore, Periódicos Capes, Scielo 

e Science Direct. 

Campos de busca: ‘Emerald Insight: abstract, keywords’; ‘IEEE Xplore: Document title, 

abstract’; ‘Periódicos Capes: título, assunto’; ‘Scielo: todos os índices’; ‘Science Direct: 

Abstract, Title, Keywords’. 

6Filtros de busca: os termos foram pesquisados em Língua Portuguesa nas bases de dados 

nacionais e em Língua Inglesa nas bases de dados internacionais. Os termos utilizados foram: 

- gestão do conhecimento and empresas de software 

- diagnóstico da gestão do conhecimento and indústria de software 

- investigação da gestão do conhecimento and indústria de software 

- knowledge management and diagno* and software firm* 

- knowledge management and diagno* and software industr* 

- knowledge management process and software industr* 

Critérios de inclusão: artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais e 

em anais de conferência que utilizam na metodologia algum modelo de investigação da GC na 

indústria de software. 

Procedimentos para a seleção dos estudos: após a execução das strings1, os artigos encontrados 

passaram pelas seguintes fases para inclusão ou exclusão: leitura de título, resumo e palavras-

chave; leitura da metodologia de cada artigo aprovado na primeira triagem e leitura na íntegra 

dos artigos selecionados. 

Critérios analisados nos trabalhos encontrados: foram analisados diversos pontos nos artigos 

selecionados como ‘Palavras-chave’; ‘Ano de publicação’; ‘Título do periódico/evento’; 

‘Qualis’; ‘Número de citações’; ‘Objetivos’; ‘Natureza da pesquisa’; ‘Tipo de pesquisa’; 

‘Dimensões avaliadas’; ‘Método de investigação de GC’; ‘Instrumento de coleta de dados’; 

                                                 
1 Conjunto ou cadeia de caracteres (PIVA JUNIOR et al., 2011)(PIVA JUNIOR et al., 2011). 
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‘Tempo de duração das entrevistas/questionários’; ‘Local da coleta de dados’; ‘Análise dos 

dados’; ‘Número e caracterização dos respondentes’. 

 

4.2.2 Execução da seleção e resultados encontrados 

A busca em todos os mecanismos resultou em 449 artigos. Destes, 65% foram 

encontrados em bases de dados nacionais e 35% em bases de dados internacionais, conforme 

apresentado na Tabela 2 e na Tabela 3.  

A maior quantidade de artigos encontrados foi na base de dados da Capes (97%) e os 

termos “investigação GC and indústria de software” foram os que mais obtiveram resultados. Na 

base de dados Scielo, os termos “diagnóstico GC and indústria de software” não resultaram em 

nenhum material.  

 

Tabela 2 – Resultado da busca em bases nacionais. 

  

Termos consultados 
Scielo Capes TOTAL 

n % n % n % 

GC and empresas de software 8 89 20 7 28 10 

Diagnóstico GC and indústria de software 0 0 85 30 85 28 

Investigação GC and indústria de software 1 11 180 63 181 62 

TOTAL 9 100 285 100 294 100 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Dos 155 artigos encontrados nas bases de dados internacionais, 42% resultaram da busca 

na Emerald Insight, 48% na Science Direct e 10% na IEEXplore. Os termos “knowledge 

management process and software industr*” foram os que mais geraram resultados, 52% do total. 

Os termos que menos geraram resultados foram “knowledge management and diagno* and 

software industr*” (10%). 

 

Tabela 3 – Resultado da busca em bases internacionais. 

  

Termos consultados 
Emerald 

Insight 

Science 

Direct 

IEE 

Xplore 
TOTAL 

N % n % n % n % 

Knowledge management and diagno* and software firm* 2 3 53 72 4 25 59 38 

Knowledge management and diagno* and software industr* 13 20 3 4 0 0 16 10 

Knowledge management process and software industr* 50 77 18 24 12 75 80 52 

TOTAL 65 100 74 100 16 100 155 100 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Após a primeira análise dos artigos – título, resumo e palavras-chave – foram 

desconsiderados 413 artigos. A leitura da metodologia dos artigos remanescentes resultou em 

oito artigos, apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Artigos selecionados para serem discutidos na revisão sistemática. 
AUTORES TÍTULO DO ARTIGO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
PERIÓDICO/ 

EVENTO 

QUALIS 

Aybüke Aurum 

Farhad Daneshgar 

James Ward 

Investigating Knowledge 

Management practices 

in software development 

organisations - An 

Australian experiences 

2008 Information and 

Software 

Technology 

A2 

Martin Spraggon 

Virginia Bodolica 

Knowledge creation 

processes in small 

innovative 

hi-tech firms 

2008 Management 

Research News 

B4 

Sanjav Kumar Singh Role of leadership in 

knowledge management: a 

study 

2008 Journal of 

Knowledge 

Management 

 

A1 

Marcos Antonio Gaspar 

Denis Donaire 

Maria Conceição M. 

Silva 

Carolina de F. M. Maia 

Eduardo Pinto Vilas 

Boas 

Silvio Ap. dos Santos 

Gestão da criação de 

conhecimento na indústria 

criativa de software 

 

2009 Revista de 

Negócios 

B3 

Dasuni P. Nawinna A model of knowledge 

management: delivering 

competitive advantage to 

small & medium scale 

software industry in Sri 

Lanka 

2011 6th International 

Conference on 

Industrial and 

Information 

Systems 

A2 

Hui Chen 

Gillian Ragsdell 

Ann O'Brien 

Miguel Baptista Nunes 

A proposed Model of 

Knowledge in the Software 

Industry Sector 

 

 

2012 7th Internacional 

Conference on 

Industrial 

 and Information 

Systems 

B3 

Jacilane Rabelo 

Edson Oliveira 

Davi Viana 

Luís Braga 

Gleison Santos 

Igor Steinmacher 

Tatyana Conte 

Knowledge management 

and organizational culture 

in a software organization - 

a case study 

 

2015 8th International 

Workshop on 

Cooperative  

and Human 

Aspects of 

Software 

Engineering 

B4 

Marcos Antonio Gaspar 

Silvio Ap. dos Santos 

Denis Donaire 

Marcio Shoit Kuniyoshi 

Leandro Campi Prearo 

GC em empresas atuantes 

na indústria de software no 

Brasil: um estudo de 

práticas e ferramentas 

utilizadas. 

2016 Informação & 

Sociedade: 

Estudos 

A1 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Dentre os oito artigos analisados, três foram publicados em periódicos internacionais 

classificados com qualis A1, A2 e B4; dois foram publicados em periódicos nacionais 

classificados com qualis A1 e B3; e três foram publicados em anais de eventos internacionais 

classificados com qualis A2, B3 e B4. Metade desses trabalhos foram publicados entre 2008 e 

2009 e o restante nos anos de 2011, 2012, 2015 e 2016.  

Relacionando o Qualis das publicações com o número de citações (Figura 6), as 

publicações mais citadas foram a de Singh (2008) e Aurum, Daneshgar e Ward (2008) ambas 

caracterizadas com Qalis A1 e A2. A primeira foi citada 153 vezes e a segunda 138 vezes. O 

trabalho de Nawinna (2011), publicado nos anais de uma conferência com Qualis A2 não teve 

nenhuma citação até a data desta análise, outubro de 2016. Spraggon; Bodolica (2008) foi 

publicado em um periódico B4 (25), Gaspar et al. (2009) em um B3 (12), Rabelo et al. (2015) 

nos anais de uma conferência classificada como B4 (5), Chen et al. (2012) nos anais de uma 

conferência B3 (2) e Gaspar et al. (2016) em um periódico com Qualis A1 (1).  

 

Figura 6 – Relação do número de citações com o Qualis das revistas onde os trabalhos foram publicados. 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Observou-se que nem sempre a investigação da GC era o foco dos trabalhos analisados 

(Quadro 7), tais como nos trabalhos de Singh (2005), Nawinna (2011) e Rabelo et al. (2015). Os 

trabalhos de Aurum, Daneshgar e Ward (2008) e Chen et al. (2012) tiveram como objetivo 

principal investigar práticas e processos da GC na indústria de software, enquanto que Spraggon 

e Bodolica (2005) investigaram somente o processo de criação do conhecimento e Gaspar et al. 

(2009) somente o processo de disseminação do conhecimento. Gaspar et al. (2016) teve como 

objetivo investigar as práticas da GC e a relação dessas com as TIC. 
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Quadro 7 – Objetivos dos trabalhos analisados na revisão sistemática. 

AUTORES OBJETIVOS 

Aurum, Daneshgar e 

Ward (2008) 

Investigar as práticas de GC em processos de Engenharia de Software, bem 

como descrever as atividades e processos de GC utilizados na prática.  

Spraggon e Bodolica 

(2008) 

Investigar os processos de criação do conhecimento em uma empresa 

altamente tecnológica da indústria de software. 

Singh (2008) Investigar o relacionamento, bem como o impacto do estilo de liderança nas 

práticas de GC em uma indústria de software. Para alcançar esse objetivo o 

autor fez uma investigação das práticas de GC nessas empresas. 

Gaspar et al. (2009) 

 

Analisar as técnicas e métodos presentes no processo de geração e 

disseminação do conhecimento, bem como as ferramentas de TI voltadas para 

essa finalidade. 

Nawinna (2011) Investigar os processos de captura, compartilhamento e aquisição do 

conhecimento com objetivo de propor um modelo de GC capaz de promover 

vantagem competitiva para PME da indústria de software do Sri Lanka. 

Chen et al. (2012) Identificar os diferentes aspectos da GC na indústria de software. 

Rabelo et al. (2015) O objetivo geral do artigo foi o de investigar a relação entre o modelo SECI 

e a cultura organizacional. Para tal, o primeiro passo foi fazer uma 

investigação sobre as práticas de GC desenvolvidas pelas organizações. 

Gaspar et al. (2016) 

 

Verificar e apontar quais são as práticas de GC e as ferramentas de TI e 

comunicação a ela associadas, mais utilizadas em empresas atuantes na 

indústria de software no Brasil. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Quadro 8 apresenta as palavras-chave dos artigos analisados. Os termos “knowledge 

management” ou “gestão do conhecimento” foram comuns a todos os artigos. Outras palavras-

chave utilizadas pelos autores foram: “KM activities”, “knowledge creation”, “KM process 

enablers”, “knowledge sharing”, “small enterprises”, “software process”, “software 

development industry” e “práticas de gestão do conhecimento”.  

 

Quadro 8 – Palavras-chave dos artigos analisados na revisão sistemática. 

AUTORES PALAVRAS-CHAVE 

Aurum, Daneshgar e Ward 

(2008) 

knowledge management; software engineering; software process 

models; KM activities; KM process enablers 

Spraggon e Bodolica (2008) knowledge management; knowledge creation; small enterprises 

computer software; Canada 

Singh (2008) leadership; knowledge management; India 

Gaspar et al. (2009) gestão do conhecimento; indústria criativa; indústria de software 

Nawinna (2011) knowledge management; competitive advantage; software process; 

small & medium scale software industry 

Chen et al. (2012) 

 

knowledge management; knowledge sharing; software development 

industry; tacit knowledge; experience 

Rabelo et al. (2015) knowledge management; organizational culture; competing values 

framework 

Gaspar et al. (2016) 

 

gestão do conhecimento; práticas de gestão do conhecimento; 

ferramentas de TI; indústria de software 

Fonte: elaborado pela autora. 



78 

 

 

Em relação às dimensões avaliadas (Quadro 9) Aurum, Daneshgar e Ward (2008) 

avaliaram facilitadores, atividades e sistemas de GC. Spraggon; Bodolica (2005) e Gaspar et al. 

(2009) tiveram como foco apenas o processo de criação do conhecimento, enquanto que Singh 

(2008) investigou os processos de identificação, captura, armazenamento, partilha, difusão e 

aplicação do conhecimento. Nawinna (2011) verificou as dimensões captura, compartilhamento 

e aquisição, Chen et al. (2012) liderança, tecnologia, cultura, mensuração e processos, Rabelo et 

al. (2015) as práticas de GC e Gaspar et al. (2016) ferramentas, tecnologias e técnicas de GC. 

 

Quadro 9 – Dimensões avaliadas na investigação da gestão do conhecimento nos trabalhos analisados na 

revisão sistemática. 

AUTORES DIMENSÕES AVALIADAS 

Aurum, Daneshgar e Ward 

(2008) 

Facilitadores de GC (tecnologia, cultura, liderança e mensuração); 

Atividades de GC (identificação, aquisição, criação, organização, 

transferência e aplicação); Sistemas de GC 

Spraggon e Bodolica (2008) Criação do conhecimento organizacional 

Singh (2008) Identificação do conhecimento; Captura do conhecimento; 

Armazenamento do conhecimento; Partilha e difusão do 

conhecimento; Aplicação do conhecimento 

Gaspar et al. (2009) Criação do conhecimento organizacional 

Nawinna (2011) Captura; Compartilhamento; Aquisição 

Chen et al. (2012) Liderança; Tecnologia; Cultura; Mensuração; Processos 

Rabelo et al. (2015) Práticas de GC 

Gaspar et al. (2016) Ferramentas; Tecnologias; Técnicas de GC 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto à natureza das pesquisas analisadas, 50% corresponderam a pesquisas 

qualitativas, 25% a quantitativas e 25% a técnicas quali-quanti. Em relação ao tipo de pesquisa, 

Aurum, Danesghar e Ward (2008), Chen et al. (2012) e Rabelo et al. (2015) realizaram um estudo 

de caso, Spraggon e Bodolica (2008) um estudo de múltiplos casos e Singh (2008); Gaspar et al. 

(2009); Nawinna (2011) e Gaspar et al. (2016) pesquisa de campo (Quadro 10). No Quadro 10 

também são apresentadas informações sobre os métodos de investigação utilizados. Nota-se que 

Singh (2008) foi o único a utilizar um questionário já consolidado na literatura – Maier; Mosley 

(2003) - para realizar a pesquisa. Aurum; Daneshgar; Ward (2008) fizeram uma síntese de três 

modelos – SECI, Experience Factory e APQC. Spraggon; Bodolica (2008) utilizaram como base 

o modelo SECI. Os demais elaboraram questionários ou roteiros de entrevistas, mas não 

deixaram claro qual a base teórica utilizada e nem como o questionário foi validado. 
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Quadro 10 – Tipo de pesquisa e métodos de investigação utilizados para se investigar a GC na indústria 

de software nos trabalhos analisados na revisão sistemática. 

AUTORES TIPO DE PESQUISA MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

UTILIZADO 

Aurum, Daneshgar e 

Ward (2008) 

Estudo de caso SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1995); 

Experience Factory (BASILI; LINDVALL; 

COSTA, 2001); APQC (ANDERSEN, 1997) 

Spraggon e Bodolica 

(2008) 

Estudo de múltiplos 

casos 

Foi elaborado um questionário com base no 

modelo SECI. 

Singh (2008) Pesquisa de campo O autor utilizou a ferramenta de avaliação de 

GC desenvolvida por Maier e Mosley (2003). 

Gaspar et al. (2009) Pesquisa de campo Foi elaborado um roteiro de entrevista pelos 

autores. 

Nawinna (2011) Pesquisa de campo O questionário foi elaborado pelos autores, mas 

não explicam como. 

Chen et al. (2012) Estudo de caso Os autores elaboraram um roteiro de entrevista 

específico para esta pesquisa sem viés teórico. 

Rabelo et al. (2015) Estudo de caso Roteiro de entrevista elaborado pelos autores. 

Gaspar et al. (2016) Pesquisa de campo Questionário elaborado pelos autores. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como instrumentos de coleta de dados utilizaram-se entrevistas semi-estruturadas, 

questionários, análise de documentos e observação, conforme apresenta o Quadro 11.  

 

Quadro 11 – Instrumento de coleta de dados, tempo de duração das entrevistas e método utilizado para 

análise dos dados observados nos trabalhos analisados na revisão sistemática. 
AUTORES INSTRUMENTO DE 

COLETA DE DADOS 

TEMPO DE 

DURAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS 

ANÁLISE DOS DADOS 

Aurum, 

Daneshgar e 

Ward (2008) 

Entrevista semi-estruturada  

e questionário 

40-90 min Os dados foram analisados  

qualitativa e quantitativamente. 

Spraggon e 

Bodolica 

(2008) 

Entrevistas em 

profundidade e observação 

90-120 min As entrevistas foram transcritas e 

codificadas pelo software 

qualitativo Nvivo 07.  

Singh (2008) Questionário  Não se aplica. Média aritmética; Teste "t"; 

Correlação; Regressão múltipla; 

Coeficiente alpha Chronbach 

Gaspar et al. 

(2009) 

Entrevistas direcionadas Não se aplica. Análise e interpretação das 

entrevistas. 

Nawinna 

(2011) 

Survey Não se aplica. Média aritmética 

Chen et al. 

(2012) 

Entrevista semi-estruturada 50-60 min Análise temática dos dados com 

elaboração de um mapa 

conceitual). 

Rabelo et al. 

(2015) 

Entrevista semi-estruturada 

e observações de reuniões 

sobre lições aprendidas 

Não se aplica. Identificação e distribuição das 

práticas de GC de acordo com o 

modelo SECI 

Gaspar et al. 

(2016) 

Questionário estruturado Não se aplica. Os dados foram analisados com o 

auxílio do Statistical Package for 

the Social Sciences - SPSS 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Observa-se no Quadro 11 também que dos oito trabalhos analisados, apenas Aurum, 

Daneshgar e Ward (2008); Spraggon e Bodolica (2008) e Chen et al. (2012) tratam do tempo de 

duração das entrevistas e/ou administração do questionário. Em relação à análise dos dados, os 

trabalhos de natureza qualitativa utilizaram a transcrição das entrevistas e a codificação dos dados 

para interpretação dos dados. Em trabalhos de natureza quantitativa foram aplicados testes 

estatísticos.  

Quanto ao local de realização dos trabalhos observou-se que três foram realizados no 

Brasil. Outros estudos ocorreram no Canadá, na Índia, no Sri Lanka e em Taiwan, conforme 

apresenta o Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Local da coleta de dados, número e caracterização dos respondentes dos trabalhos analisados 

na revisão sistemática. 

AUTORES LOCAL DA COLETA DOS DADOS NÚMERO E 

CARACTERIZAÇÃO DOS 

RESPONDENTES 

Aurum, Daneshgar 

e Ward (2008) 

Duas empresas australianas da indústria de 

software, designadas no texto como 

"empresa A" e "empresa B". Os dados foram 

coletados durante a execução de dois 

projetos da "empresa A" (A1 e A2) e dois 

projetos da "empresa B" (B1 e B2). 

06 respondentes em cada 

empresa, sendo: um líder de 

projeto, seis desenvolvedores de 

software, dois programadores, 

um analista de sistemas e dois 

consultores. 

Spraggon e 

Bodolica (2008) 

Em cinco empresas de desenvolvimento de 

software localizadas no Canadá. 

Foram realizadas 50 entrevistas 

Singh (2008) Em uma indústria de software da Índia. Foram aplicados 331 

questionários à funcionários com 

no mínimo 01 ano de 

experiência. 

Gaspar et al. (2009) Em três empresas de desenvolvimento de 

software interativo voltado ao lazer, situadas 

nas regiões metropolitanas de São Paulo, 

Campinas e Recife. 

Foram realizadas 08 entrevistas, 

envolvendo gestores, analistas de 

sistema, diretores, líderes de 

equipe, programadores e 

testadores. 

Nawinna (2011) Em 58 PME do Sri Lanka. Não deixa claro. 

Chen et al. (2012) Em uma empresa de desenvolvimento de 

software localizada em Taiwan. 

21 funcionários envolvidos, 

sendo: um gestor, cinco gerentes 

de projeto, um gerente de 

conhecimento, um analista de 

redes e treze programadores. 

Rabelo et al. (2015) Em uma empresa de desenvolvimento de 

software 

17 funcionários, incluindo 

desenvolvedores, analistas de 

qualidade, analistas de teste, 

coordenadores de projeto e 

líderes de equipe. 

Gaspar et al. (2016) Em 15 empresas de software de grande e 

médio porte atuantes no Brasil. 

319 funcionários, sendo 67 com 

cargo ou função de gestão e 252 

com cargo ou função técnica. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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O Quadro 12 também apresenta o tamanho das empresas estudadas que variaram de 

pequenas e médias até grandes multinacionais. Quanto ao número e caracterização dos 

respondentes, esses foram específicos para cada trabalho, no entanto, o público-alvo não variou 

muito, sendo constituído principalmente por gestores, programadores, líderes de equipe, analista 

de sistemas e diretores. 

Os levantamentos preliminares ao trabalho evidenciaram que nos últimos 10 anos a 

investigação dos processos da GC na indústria de software não foi uma prática realizada com 

frequência pelos pesquisadores. Apesar disso, todos os trabalhos deixam evidente a importância 

da GC para organizações desse setor.  

Consoante a essa informação, verificou-se que não houve a administração e nem a 

apresentação de nenhum instrumento específico para se investigar os processos da GC na 

indústria de software. De todos os estudos apresentados, apenas um deles utilizou de um 

instrumento de pesquisa já consolidado na literatura, porém, elaborado para organizações de 

outro segmento. Quanto aos demais trabalhos foram elaborados roteiros de entrevistas e 

questionários para a condução da pesquisa. Alguns deles com base em modelos já existentes e 

outros sem um sólido embasamento teórico. A realização do pré-teste e da prova de conceito não 

foi discutida em nenhum dos trabalhos. Quanto ao tempo de resposta, levando em consideração 

três artigos que promoveram a discussão, compreendeu em média 82,5 minutos. 

Dos artigos analisados, o que mais se assemelha com esta proposta é o de Gaspar et al. 

(2016). Tal trabalho traz um esboço do questionário administrado durante a pesquisa, mas os 

autores não explicam como ele foi elaborado e nem a escala utilizada. Os autores ressaltam a 

importância da investigação dos processos e práticas da GC na indústria de software e da relação 

desta com as TIC, mas em nenhum momento explicitam que o questionário é próprio para 

organizações desse setor.  

Sendo assim, as publicações analisadas não apontam para a proposição de um 

instrumento único e exclusivo para se investigar GC na indústria de software e também não 

focam em inovação. Essa lacuna identificada, reforça ainda mais o problema de pesquisa 

proposto, destacando a necessidade de se elaborar um instrumento capaz de mostrar o fluxo do 

conhecimento no ambiente organizacional e que seja, ao mesmo tempo, compreendido e 

respondido em um curto espaço de tempo, sendo confiável e válido para ser utilizado por todas 

as PME do setor. 
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4.2 Construção do instrumento do estudo preliminar 

 

O instrumento para o estudo quantitativo consiste em um questionário construído com 

base nos elementos fornecidos por Bukowitz e Willians (2002), APQC (2002), Fonseca (2008) e 

APO (2009), conforme apresentado no Apêndice I. O instrumento é composto por duas partes, 

conforme apresenta o Quadro 13 e foi construído na ferramenta Google Forms com a finalidade 

de automatizar a coleta e análise dos dados. 

 

Quadro 13 – Design do instrumento utilizado no estudo preliminar. 

 CONTEÚDO 

INVESTIGADO 
OBJETIVO 

P
A

R
T

E
 1

 Caracterização da 

amostra 

Caracterizar a amostra em relação a idade e grau de formação 

dos participantes, bem como, identificar o cargo ocupado na 

organização por eles, o tempo de trabalho na organização e o 

tempo de experiência no cargo. Busca-se também identificar 

a área de atuação da organização, seu tempo no mercado e o 

público atendido.  

   

P
A

R
T

E
 2

 

  

Dimensão 1: 

Visão geral da GC 

Avaliar a percepção dos respondentes sobre o conhecimento 

presente no ambiente organizacional, bem como sobre a GC. 

Dimensão 2: 

Identificação do 

conhecimento 

Verificar se a identificação do conhecimento é uma prática 

realizada pela organização. 

Dimensão 3: 

Armazenamento 

do conhecimento 

Investigar se o conhecimento adquirido pela organização é 

armazenado. 

Dimensão 4: 

Recuperação do 

conhecimento 

Identificar se há a recuperação do conhecimento na 

organização. 

Dimensão 5: 

Compartilhamento 

do conhecimento 

Investigar se há o compartilhamento do conhecimento entre 

os indivíduos da organização 

Dimensão 6: 

Ações e 

ferramentas da GC 

Verificar quais práticas e quais ferramentas são utilizadas na 

organização para promover a GC. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Pinto et al. (2016). 

 

A primeira parte do instrumento teve como enfoque caracterizar a amostra. Ela contém 

16 questões relacionadas à educação, idade, gênero, tempo em que o participante trabalha na 

organização, cargo que o participante exerce na organização, tempo em que a empresa está no 

mercado, entre outras. A segunda parte do instrumento foi organizada em conformidade com o 

design de instrumento proposto por Pinto et al. (2016) e teve como enfoque investigar se os 

processos da GC acontecem na indústria de software, bem como a importância dada ao 

conhecimento nessas organizações. A segunda parte do instrumento divide-se em seis dimensões, 

as quais são constituídas por questões acerca dos processos, práticas e ferramentas da GC. As 
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questões não obedecem uma única escala, sendo: 19 questões de “Sim ou Não”, sete questões 

com alternativas diferenciadas, sete afirmativas e 38 práticas e ferramentas de GC. As afirmativas 

e as práticas e ferramentas da GC foram classificadas em cinco pontos na escala Likert (LIKERT, 

1932), como (5) Sempre, (4) Frequentemente, (3) Algumas vezes, (2) Raramente e (1) Nunca. O 

instrumento é apresentado integralmente no Apêndice I. 

Antes de ser de fato enviado, o instrumento passou por uma prova de conceito. A prova 

de conceito é comum em estudos experimentais e na comercialização de novas tecnologias 

(KENDIG, 2016). Por meio da prova de conceito foi possível verificar a compatibilidade das 

questões do instrumento em relação tanto à GC quanto à indústria de software, assegurando o 

significado das questões. Além disso, a prova de conceito funcionou como um pré-teste, 

garantindo a identificação e a correção de deficiências existentes, tais como, questões ambíguas, 

mal elaboradas ou com duplo sentido (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). A prova de conceito 

forneceu também a estimativa de tempo utilizado por cada participante para responder o 

instrumento. 

Cinco pessoas participaram da prova de conceito: um Gestor de Recursos Humanos, um 

Gerente de Projetos, dois Desenvolvedores de Software (A e B) e uma Especialista em GC. Os 

quatro primeiros participantes atuam na indústria de software há mais de 5 anos e foram 

selecionados por conhecerem bem os processos relacionados ao desenvolvimento de software. A 

Especialista em GC é Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade 

Federal de Santa Catarina e foi selecionada por possuir um amplo conhecimento em relação à 

GC e os seus processos.  

Uma pesquisadora foi a responsável por conduzir a administração do instrumento aos 

participantes. O instrumento foi ministrado individualmente, exceto para a especialista em GC, 

que solicitou recebê-lo por e-mail, respondendo-o posteriormente com as suas sugestões. Ao 

final, o Gestor de Recursos Humanos, o Gerente de Projetos, o Desenvolvedor de Software A e 

o Desenvolvedor de Software B avaliaram o instrumento respondendo as seguintes questões: 

i) Qual o tempo gasto para responder o instrumento? É razoável? 

ii) As perguntas são adequadas para a indústria de software? 

iii) O instrumento proposto está relacioando com a indústria de software? 

iv) Você descartaria alguma questão? Por quê? 

v) Você acrescentaria alguma questão? Por quê? 

vi) O instrumento é importante para sua organização? Por quê? 

A Especialista em GC não respondeu o instrumento por não atuar na área de 

desenvolvimento de software. Ela foi convidada a analisar apenas o conteúdo do instrumento de 
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pesquisa e avaliar a sua estrutura. As respostas obtidas com o instrumento nessa fase foram 

desconsideradas na análise geral dos dados. 

Os resultados obtidos com a prova de conceito mostraram que as questões foram 

avaliadas pelos participantes como condizentes com a indústria de software e o formulário foi 

considerado apto para administração, atingindo, dessa forma, o objetivo de identificar se o 

conhecimento é um recurso para a organização e se ele é compartilhado, armazenado e reutilizado 

na indústria de software. Isso fica claro quando o Desenvolvedor de Software B afirma que o 

formulário “ajuda a entender algumas coisas que, até então, não estavam muito claras”, como 

por exemplo a importância de armazenar o conhecimento nas bases da organização na qual ele 

trabalha. Isso também é observado quando o Gestor de Recursos Humanos destaca que responder 

o instrumento o fez “refletir sobre alguns itens que precisam ser reestruturados, atualizados ou 

mesmo implementados” na organização em que ele trabalha. O Gestor de Recursos Humanos 

cita como exemplo, o uso de algumas práticas da GC, entre elas o mentoring e a oferta frequente 

de cursos e palestras, o que pode resultar em uma interação maior entre as pessoas. A Especialista 

em GC destacou que o instrumento “traz as perguntas necessárias para gerar uma percepção geral 

da GC em PME da indústria de software”. 

No decorrer da avaliação, os participantes foram fazendo seus apontamentos e 

destacando os pontos fortes e fracos do instrumento. Um dos pontos fortes identificados pelos 

quatro profissionais da indústria de software foi o tempo gasto para resposta, que foi uma média 

de 15 minutos. Apesar de não ter respondido o instrumento a Especialista em GC destacou que 

o instrumento pode ser respondido em um tempo razoável, pois as questões são bem diretas e 

objetivas.  

Em relação à retirada de alguma questão, o Gestor de Recursos Humanos destacou que 

embora o instrumento completo, “algumas questões são repetitivas”. Ele enfatizou que por mais 

que as questões “estejam em sessões diferentes, a resposta tende a ser a mesma o que acaba 

“desencorajando o respondente a continuar”. Assim, ele sugeriu a retirada da questão 4.2 “Onde, 

geralmente, as pessoas buscam a informação na empresa?”, justificando que as respostas já foram 

dadas nas questões 2.4 “Quais recursos os funcionários utilizam para obter informações?”, 2.8 

“Como a organização dissemina informação ou conhecimento para seus funcionários” e 3.1 

“Quais são os recursos que a organização utiliza para armazenar conhecimento?” e da questão 

5.5 “Há o apoio da organização na realização de atividades em grupo?”, onde, segundo ele, fica 

subentendido em todas as outras questões o apoio da organização na realização das atividades 

em grupo (APÊNDIDE I).  
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O Gerente de Projetos também apontou na sua avaliação que há questões repetidas e 

cita, como exemplo, as questões 2.4 “Quais recursos os funcionários utilizam para obter 

informações?” e 4.2 “Onde, geralmente, as pessoas buscam a informação na empresa?” 

(APÊNDICE I). O Desenvolvedor de Software B recomendou uma “revisão das questões 

relativas ao compartilhamento e armazenamento do conhecimento”. Ressaltou que elas são 

parecidas e que quando estava respondendo pareciam ser as mesmas questões. A Especialista em 

GC destacou que apesar de algumas questões estarem parecidas, “não há a necessidade de retirá-

las, pois elas aparecem em dimensões diferentes” o que permite a análise sob diferentes 

perspectivas. 

Quando questionados sobre a necessidade de acrescentar mais alguma questão, apenas 

o Desenvolvedor de Software A sugeriu a “inserção de alguma questão sobre a participação dos 

clientes no desenvolvimento do produto”. Os demais participantes disseram não haver 

necessidade da inclusão de nenhuma questão, pois as questões do instrumento fornecem uma 

visão geral da GC na indústria de software. 

Sobre a importância do instrumento para a organização na qual trabalham, os quatro 

profissionais destacaram que ao responder as questões puderam refletir sobre as práticas 

realizadas por eles e pelos membros dos seus times2. O Gestor de Recursos Humanos ressaltou 

que as questões o fez “refletir sobre alguns itens que precisam ser repensados, atualizados e até 

mesmo implementados”. O Gerente de Projetos e o Desenvolvedor de Software B, por sua vez, 

destacaram a importância da relação entre o conhecimento e o desenvolvimento do produto.  

A Especialista em GC sugeriu a alteração da ordem das questões do primeiro grupo para 

1.4, 1.5, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 (Quadro 14), esclarecendo que “dessa forma a sequência fica mais 

sistemática e lógica”.  

Outra alteração sugerida pela Especialista em GC foi em relação a formulação da 

questão 1.1 “Há a percepção de que o conhecimento é parte da base dos recursos da organização? 

” - para - “A organização compreende que o conhecimento é um recurso da organização? ”. 

Indicou também a retirada do advérbio de intensidade da questão 2.7 “O envolvimento dos 

clientes no processo de criação e desenvolvimento de produtos e serviços novos é uma prática 

‘bem’ estabelecida na organização? ”, elucidando que as práticas podem estar parcialmente 

estabelecidas. 

 

 

                                                 
2 Termo comum na indústria de software utilizado para se referir a equipes. 
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Quadro 14 – Alteração da ordem do primeiro grupo de questões do instrumento do estudo preliminar 

conforme sugestão da Especialista em gestão do conhecimento. 

ORDEM ORIGINAL DAS QUESTÕES NOVA ORDEM DAS QUESTÕES 

1.1 Há a percepção de que o conhecimento é parte 

dos recursos da organização? 

1.1 (1.4) Você sabe o que é gestão do 

conhecimento? 

1.2 É fato que o conhecimento se encontra 

armazenado nas pessoas? 

1.2 (1.5) A gestão do conhecimento é atualmente 

um tema de interesse para organização? 

1.3 Você já ouviu falar sobre gestão do 

conhecimento em alguma palestra, curso, reunião 

ou congresso? 

1.3 (1.1) Há a percepção de que o conhecimento é 

parte dos recursos da organização? 

1.4 Você sabe o que é gestão do conhecimento? 1.4 (1.2) É fato que o conhecimento se encontra 

armazenado nas pessoas? 

1.5 A gestão do conhecimento é atualmente um 

tema de interesse para organização? 

1.5 (1.3) Você já ouviu falar sobre gestão do 

conhecimento em alguma palestra, curso, reunião 

ou congresso? 

1.6 A organização realiza práticas de gestão do 

conhecimento? 

1.6 (1.6) A organização realiza práticas de gestão 

do conhecimento? 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Com base nas sugestões apontadas pelos profissionais da indústria de software e pela 

Especialista em GC, foi feita uma revisão e uma análise detalhada do instrumento. Sendo assim, 

as seguintes medidas foram tomadas: 

 manter a questão 4.2 referente à busca de informação na empresa por ela ser uma questão 

voltada para o compartilhamento do conhecimento e ter como objetivo fazer o respondente 

pensar se realmente as pessoas vão em busca da informação dentro da organização; 

 excluir a questão 5.5 referente ao apoio da organização na realização de atividades em 

grupo por considerarmos, realmente, que tanto as questões anteriores e também as 

subsequentes deixam subentendidas o apoio da organização na realização de atividades em 

grupo. Dessa forma, a exclusão dessa questão não interfere na investigação da GC; 

 excluir a questão 2.4 referente aos recursos utilizados pelos funcionários para obterem 

informações por gerar a mesma resposta da questão 4.2 referente à busca de informação na 

empresa; 

 alterar a ordem do primeiro grupo de questões conforme sugerido pela Especialista em 

GC porque a sequência de questões fica mais sistemática e lógica; 

 alterar a questão 1.1 referente à percepção dos entrevistados sobre o conhecimento ser 

um recurso para organização conforme sugerido pela Especialista em GC porque a questão 

fica mais fácil de ser compreendida e respondida; e 

 excluir o advérbio de tempo “bem estabelecida” da questão 2.7 referente ao envolvimento 

dos clientes no processo de criação e desenvolvimento de produtos novos pois essa prática 

pode estar parcialmente estabelecida. 
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Sendo assim, as avaliações feitas pelos profissionais da indústria de software e pela 

Especialista em GC foram de grande relevância para estruturação do instrumento, permitindo 

endereçar melhor as questões para investigar a GC nas PME da indústria de software. Isso foi 

possível graças às respostas obtidas com a administração do instrumento que mostraram que as 

questões alcançaram o objetivo de investigar a GC na indústria de software. Portanto, o 

instrumento foi considerado apto para administração, sendo estruturado com 18 questões de “Sim 

ou Não”, seis questões de múltipla escolha, sete afirmativas e 38 questões acerca das práticas e 

das ferramentas de GC. O instrumento final é apresentado no Apêndice II. 

 

4.3 Protocolo de entrevistas do estudo preliminar 

 

O protocolo tem como propósito auxiliar o entrevistador a guiar o entrevistado a uma 

direção especial, ajudando na realização das perguntas e na condução da entrevista 

(OPDENAKKER, 2006). Creswell e Clarck (2013) ressaltam que um protocolo de entrevista 

ajuda a manter o pesquisador organizado para investigar os principais tópicos do estudo. Nesse 

sentido, segundo Kallio et al. (2016), um protocolo de entrevistas deve funcionar como um guia 

e oferecer uma estrutura focada para discussão.  

Neste estudo, o protocolo de entrevista funcionou como um roteiro, proporcionando 

flexibilidade e liberdade à pesquisadora para se aprofundar em assuntos, os quais julgasse 

necessário. Foi elaborado com base nas cinco fases propostas por Kallio et al. (2016): 

i) verificar se o propósito do estudo e as questões podem ser respondidas pelo método de 

entrevista semiestruturada; 

ii) recuperar e utilizar o conhecimento prévio sobre o assunto a ser investigado, que pode ser 

feito com base na literatura e com base no conhecimento de especialistas, consultores, entre 

outros; 

iii) elaboração de um protocolo preliminar de entrevista semiestruturada, que nessa fase 

devem-se decidir quais conteúdos investigar, quais questões o protocolo deve conter e qual 

ordem seguir e deve verificar-se também a clareza das questões; 

iv) submissão do protocolo de entrevista a um teste piloto e essa fase busca confirmar a 

relevância do conteúdo e testar se as questões respondem os objetivos propostos, indicando 

se é necessário ou não a reformulação das questões; e 

v) apresentação do protocolo de entrevistas para coleta de dados.  
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Antes das entrevistas serem realizadas, o protocolo foi submetido a um pré-teste que 

compreendeu na realização de uma entrevista piloto com um profissional que atua no cargo de 

desenvolvimento de software. Ele também participou da prova de conceito do instrumento. A 

entrevista piloto foi realizada no mês de fevereiro de 2017 e teve duração de 30 minutos. Não 

foram realizados ajustes no protocolo. Por isso, a entrevista realizada no pré-teste foi considerada 

na análise final dos dados realizada nesta etapa.  

O protocolo final é apresentado no Apêndice IV. Ele é composto por 25 questões 

distribuídas em seis dimensões: i) perfil do entrevistado; ii) visão sobre a GC; iii) captura e/ ou 

criação do conhecimento; iv) armazenamento e recuperação do conhecimento; v) disseminação 

e compartilhamento do conhecimento, e; vi) aquisição e aplicação do conhecimento. Ressalta-se 

que além dos processos investigados na etapa anterior, optou-se por investigar também outros 

processos com o objetivo de entender a relação existente entre eles, uma vez que esses processos 

estão interligados.  

 

4.4 Integração dos resultados do estudo preliminar 

 

Em uma pesquisa MMES os dados quantitativos e qualitativos devem ser analisados 

separadamente para só então serem analisados e interpretados em conjunto (CRESWELL; 

CLARK, 2013). Sendo assim, esta seção apresenta os resultados dos dados quantitativos, os 

resultados dos dados qualitativos e a interpretação deles em conjunto, mostrando como os 

resultados qualitativos explicam os resultados quantitativos. 

 

4.4.1 Resultados quantitativos 

O instrumento utilizado no estudo preliminar foi respondido por 47 trabalhadores da 

indústria de software alocados em cargos relacionados à gerência de projetos, desenvolvimento 

de software, análise de sistemas, pesquisa e desenvolvimento, suporte ao usuário, administração 

e direção geral da organização.  

A maioria dos participantes são do gênero masculino (79%), com a idade variando entre 

ambos os gêneros de 24 a 50 anos, sendo a maior faixa etária registrada entre 31 e 40 anos (68%) 

(Figura 7-A). Quanto ao grau de formação, 28% são graduados, 57% apresentam especialização 

na área em que atuam e 8% tem mestrado ou doutorado (Figura 7-B). Atuam em cargos 

relacionados, principalmente, à gerência de projetos de software (37%), desenvolvimento de 

software (20%) e gestores (22%) (Figura 7-C). A maioria trabalha na empresa há mais de três 

anos (85%), com experiência no cargo em que atuam há mais de sete anos (43%) (Figura 7-D). 
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De maneira geral, os dados indicam que os participantes são bem qualificados e conhecem bem 

a rotina da organização em que trabalham, além de possuírem amplo conhecimento em relação 

ao cargo que atuam. 

 

Figura 7 – Caracterização dos respondentes do estudo quantitativo na fase preliminar da pesquisa. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.4.1.1 Visão geral da GC 

A Figura 8 apresenta a percepção geral dos participantes sobre o conhecimento e a 

gestão do conhecimento. Os elementos componentes da Figura 8 são: (A) o conhecimento é o 

principal recurso da organização; (B) o conhecimento está armazenado nas pessoas; (C) já ouviu 
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falar sobre GC; (D) sabe o que é GC; (E) a GC é um tema de interesse para organização; (F) a 

organização realiza práticas de GC; (G) todas as áreas têm conhecimento da realização das 

práticas de GC; (H) as práticas de GC são realizadas em todas as áreas da organização; (I) a 

organização possui uma visão ou justificativa definida para a GC; (J) a GC está alinhada e faz 

parte do modelo de gestão da organização; e (K) as práticas de GC são avaliadas de maneira 

contínua. 

 

Figura 8 – Percepção dos entrevistados sobre o conhecimento e a gestão do conhecimento. 
 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Observa-se que todos os respondentes afirmam terem de alguma forma ouvido falar 

sobre GC (C), contudo 13% disseram não saber o que é (D). Na opinião de 96% dos respondentes 

a GC representa um tema importante para as organizações (E) e 98% entendem que o 

conhecimento é o principal recurso da organização (A). A maioria (87%) compreende que o 

conhecimento se encontra armazenado nas pessoas (B) e 91% afirmam haverem práticas de GC 

na organização em que atuam (F).  

Dentre os respondentes que afirmaram haver práticas da GC na organização na qual 

atuam, 5% disseram que elas acontecem a menos de um ano, 19% entre 1 e 2 anos, 52% a mais 
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de 3 anos e 26% não souberam dizer. Quanto aos que não souberam dizer, estes relataram não 

saber porque quando entraram na organização as práticas já vinham sendo realizadas e eles nunca 

foram informados e também não tiveram curiosidade de saber. 

Ao serem questionados se todas as áreas da organização têm conhecimento das práticas 

da GC (G), 79% dos respondentes afirmaram que sim. No entanto, 58% disseram que essas não 

são realizadas em todos os setores (H); 77% afirmaram que as organizações possuem uma 

justificativa definida para essas práticas (I) e 84% disseram que a GC está alinhada e faz parte 

do modelo de gestão da organização (J). Entretanto, 56% afirmaram que as organizações não 

avaliam de maneira contínua e sistemática as práticas da GC (K). 

 

4.4.1.2 Identificação do conhecimento 

A Figura 9 mostra a percepção dos respondentes sobre a localização do conhecimento 

dentro da organização na qual eles trabalham. Os cinco elementos componentes da Figura 9 são 

apresentados a seguir: (A) frequência com que os indivíduos recorrem a outros colegas de dentro 

da organização para solucionarem um problema; (B) frequência com que os indivíduos recorrem 

a outras fontes de conhecimento para solucionarem um problema; (C) indivíduos na organização 

expressam suas ideias; (D) a organização leva em consideração as ideias dos funcionários para 

tomada de decisão; e (E) envolvimento dos clientes no processo de criação e desenvolvimento 

de produtos e serviços. 

 

Figura 9 - Percepção dos respondentes sobre a localização do conhecimento dentro da organização na 

qual trabalham. 
 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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A maioria dos respondentes, sempre ou frequentemente (87%) recorrem a outros 

colegas de dentro da organização para resolverem algum problema relacionado ao trabalho (A), 

bem como a outras fontes de conhecimento (81%) como intranet, internet, manuais, entre outros 

(B). A consulta a outros profissionais fora do ambiente organizacional foi lembrada, assim como 

a consulta a livros, a portais colaborativos, wikis e repositórios de lições aprendidas.  

Pode-se observar ainda na Figura 9 que a maioria dos respondentes (70%) expressam 

suas ideias para a equipe quando tem oportunidade (C) e que essas são levadas em consideração 

(91%) pela organização na qual eles trabalham para o processo de tomada de decisão (D). Quanto 

ao envolvimento dos clientes no processo de criação e desenvolvimento de produtos e serviços 

(E) verificou-se que esse ocorre sempre ou frequentemente (89%). Nesta dimensão pode-se 

observar também que os respondentes (87%) sabem “quem sabre o quê” dentro da organização. 

Igualmente, afirmam saber onde procurar por uma informação específica quando necessário. 

 

4.4.1.3 Armazenamento do conhecimento 

Quanto aos recursos utilizados para armazenar conhecimento na organização na qual 

trabalham, dentre os mais citados pelos respondentes foram: banco de dados, wiki, softwares 

comerciais como o Redmine, Sharepoint, Yammer, além de registro em relatórios, planilhas, 

vídeos de treinamentos (inclusive em canais no youtube), intranet, internet, modelagem de 

processos e softwares próprios. Com relação a atualização desses recursos, a maioria dos 

respondentes (81%) afirmaram sempre ou frequentemente realizar. Sobre essa questão relataram 

que a atualização é frequente, mas não é constante. Verificou-se também que todas as 

organizações participantes desta pesquisa permitem que seus membros contribuam no 

armazenamento do conhecimento.  

 

4.4.1.4 Recuperação e compartilhamento do conhecimento  

Com relação a recuperação do conhecimento armazenado, 91% dos entrevistados 

afirmaram que sempre ou frequentemente conseguem buscá-lo na organização na qual trabalham, 

enquanto que 6% conseguem algumas vezes e 2% nunca realizam. Quanto as fontes utilizadas 

para recuperação, foram citadas as mesmas utilizadas para armazenar o conhecimento.  

A Figura 10 apresenta a percepção dos entrevistados sobre o compartilhamento do 

conhecimento. Os seguintes elementos componentes são apresentados: (A) Os indivíduos são 

motivados a compartilharem informações entre si?; (B) Todos compartilham informações entre 

sim; (C) O espaço de trabalho promove o fluxo de ideias e; (D) Receio em compartilhar o próprio 

conhecimento com outros indivíduos. 
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 Figura 10 – Percepção dos respondentes sobre o compartilhamento do conhecimento. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

A maioria dos respondentes (94%) disseram que a organização na qual eles trabalham 

motiva o compartilhamento do conhecimento entre os funcionários (A), contudo, 28% relataram 

não compartilhar informações com outros indivíduos (B). A grande maioria (98%) afirmou que 

não há receio em compartilhar o próprio conhecimento (D) e que o espaço de trabalho é propício 

para isso (91%) (C).  

 

4.4.1.5 Práticas e ferramentas da GC  

Os respondentes foram questionados sobre a frequência com que algumas práticas de GC 

são realizadas nas organizações em que trabalham, conforme apresenta a Figura 11.  

Constatou-se que a “realização de reuniões” (98%), a “adoção das melhores práticas” 

(90%) e a promoção de “palestras, treinamentos e oficinas” (90%) são as práticas da GC sempre 

ou frequentemente mais realizadas na indústria de software. “Mentoring” (87%), “peer review” 

(85%), “elaboração de relatórios” (83%) e “brainstorming” (81%) também foram indicadas 

como algumas das práticas da GC sempre ou frequentemente realizadas, bem como, “cursos 

técnicos de aperfeiçoamento” (78%), “captura de ideias” (75%), “benchmarking externo” (70%), 

“benchmarking interno” (68%), “sistema de gestão por competências” (66%), “coaching” e 

“balanced scorecard” (64%), “peer assist” (62%) e “comunidades de prática” (61%). “Café do 

conhecimento” (45%) e “mapa do conhecimento” (47%) são as práticas menos realizadas.  
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Figura 11 - Práticas de gestão do conhecimento realizadas pela indústria de software. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Além dessas práticas apresentadas, outras foram lembradas pelos respondentes, tais 

como: quadro de tarefas, criação de vídeos, criação de programas institucionais que visam o 

desenvolvimento pessoal permanente, uso de softwares internos, universidade corporativa e 

práticas de recursos humanos voltadas à disseminação do conhecimento. 

Quanto as ferramentas para busca e troca de informações (Figura 12), as sempre ou 

frequentemente utilizadas na indústria de software foram: “banco de dados” (96%), “e-mail” 

(95%), “intranet” (91%), “espaços de colaboração virtual” (89%) e “Skype” (85%). “Quadro de 

avisos virtuais” (79%), “chat” (77%), “vídeo” (70%), “WhatsApp” (64%) e “fóruns virtuais/ 

listas de discussões” (56%) também estão dentre as ferramentas sempre ou frequentemente 

utilizadas. “Blogs” (34%), “SMS” (15%) e “Messenger/ Facebook” (12%) foram as ferramentas 

menos utilizadas pelos respondentes. 
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Figura 12 – Ferramentas utilizadas na indústria de software para busca e troca de informações. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.4.2 Resultados qualitativos 

As entrevistas tiveram duração média de 47 minutos. Foram entrevistados 13 

profissionais da indústria de software. Desses, 11 indivíduos participaram de ambas as fases da 

pesquisa de MMES. Os outros dois foram selecionados por terem grande experiência e 

conhecimento na área em que atuam e por conhecerem bem as atividades que constituem o 

processo de desenvolvimento de software. Os cargos exercidos pelos participantes são 

apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13 – Cargo exercido pelos participantes das entrevistas. 

 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Para um melhor entendimento dos resultados, os participantes foram denominados de: 

Gerente de Projetos, Desenvolvedor de Software A, B, C, D, E, F e G, Analista de Teste A e B, 

Assistente de Projetos e Gestor de Treinamentos. As entrevistas foram analisadas e apresentadas 

de acordo com os processos estabelecidos no ciclo da GC (seção 2.4). Os resultados obtidos com 

a realização das entrevistas são apresentados a seguir. 

 

4.4.2.1 Identificação do conhecimento 

O conhecimento foi considerado pelos especialistas como o recurso responsável por 

direcionar e manter a indústria de software no mercado. Nesse sentido, o conhecimento é visto 

como o alicerce do processo de desenvolvimento de software, sendo o seu uso diretamente 

relacionado à execução das atividades, à resolução de problemas e, principalmente, à busca por 

melhores soluções, conforme relatado pelo Gestor de Treinamentos e o Desenvolvedor de 

Software B: 

 

“Quem tem o conhecimento hoje numa empresa de software que o produto não é 

palpável, em que o conhecimento é fundamental, tem tudo (...). Então, o que é o 

conhecimento pra organização? É o sucesso dela, é o resultado dela, é o futuro dela. 

Tudo depende do conhecimento” (Gestor de Treinamentos, 31/03/2017). 

 

“O conhecimento é essencial. (...) O conhecimento facilita a resolução de problemas e 

ajuda a adotar a melhor solução” (Desenvolvedor de Software B, 30/03/2017). 

 

Um dos primeiros passos relacionados à aquisição do conhecimento diz respeito a 

identificação do conhecimento existente na organização. Além disso, a busca pelo conhecimento 

deve estar relacionada com a identificação dos requisitos necessários para a realização de uma 

determinada tarefa. Dessa forma, a partir do momento que o indivíduo tem conhecimento sobre 

o que está sendo projetado ele compreende que tipo de conhecimento ele precisa para o processo 

ser executado, evitando, assim, atrasos nas entregas para o cliente e problemas futuros com 

requisitos não conhecidos. Pode-se constatar que a busca pelo conhecimento é direcionada pelos 

conhecimentos que os indivíduos não têm domínio, i.e., se ele não sabe, ele precisa ir em busca 

do conhecimento que ele precisa, verificando se o conhecimento disponível na organização é 

suficiente ou não. Sobre isso, o Analista de Testes A e o Desenvolvedor de Software C 

destacaram que: 

 

“Buscamos conhecimento e aprendizado para o que utilizamos no dia a dia, que vai 

facilitar ali ou melhorar o nosso conhecimento, para estar trabalhando numa forma mais 

otimizada” (Analista de Testes A, 17/03/2017). 
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“Eu acredito que o perfil de buscar conhecimento é mais importante do que o 

conhecimento em si. (...) O conhecimento é muito importante, mas geralmente, ele está 

onde a pessoa possui esse perfil pra adquirir o conhecimento” (Desenvolvedor de 

Software C, 16/03/2017). 

 

Contudo, a busca pelo conhecimento não está atrelada apenas ao ambiente 

organizacional. Sendo assim, ela deve ocorrer tanto dentro como fora da organização, 

dependendo do tipo de conhecimento exigido para se realizar determinada tarefa. Verificou-se 

que a fonte mais utilizada para a busca do conhecimento é a internet, podendo a busca ocorrer 

também em livros, sites especializados na área, fóruns de discussão e conversa com colegas de 

trabalho ou especialistas fora da organização. Todavia, os entrevistados relataram que primeiro 

buscam o conhecimento de que necessitam sozinhos e, quando não encontram, buscam por ajuda. 

Isso ficou claro no relato dado pelo Desenvolvedor de Software A: 

 

“Primeiro eu tento ir na internet. Mas, depois de um tempo que eu vejo que eu estou 

travado, que eu não estou conseguindo caminhar, eu chamo o pessoal para me ajudar” 

(Desenvolvedor de Software A, 06/03/2017). 

 

Quando questionados sobre quem sabe o quê, os entrevistados disseram que é fácil 

identificar quem domina determinado conhecimento dentro da organização, uma vez que isso 

está diretamente relacionado às atividades executadas pelo indivíduo. Ressaltaram que essa busca 

ocorre sempre que necessário, principalmente, quando surge um problema e este precisa ser 

resolvido por um especialista. Sobre isso o Desenvolvedor de Software G mencionou que: 

 

“Têm pessoas ali que eu sei que dependendo do problema que eu tiver, da plataforma 

que eu estou usando, da tecnologia que eu estou usando, eu já sei direitinho pra quem 

que eu vou pedir” (Desenvolvedor de Software G, 26/03/207). 

 

No entanto, constatou-se, conforme relatado pelo Gerente de Projetos, que nem sempre 

os indivíduos buscam pelas pessoas certas para obterem o conhecimento que precisam, por não 

saberem a quem recorrer ou por não se sentirem seguros.  

 

“Algumas vezes, elas [indivíduo] não sabem quem são as pessoas certas. Algumas 

vezes, elas também não se sentem seguras também para procurar as pessoas.” (Gerentes 

de Projetos, 10/03/2017). 

 

Portanto, conforme observado a busca por novos conhecimentos é essencial para a 

realização das tarefas relacionadas ao desenvolvimento de software. Dessa forma, quando o 

indivíduo não é detentor de um determinado conhecimento ele precisa ir em busca deste. O 
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correto seria que a busca acontecesse, primeiramente, na base de conhecimento da organização, 

o que não acontece, na maioria das vezes. Isso evitaria o retrabalho e possibilitaria a execução 

de uma tarefa mais rápido. 

 

4.4.2.2 Criação do conhecimento 

Quando questionado sobre o que é necessário para que novos conhecimentos sejam 

criados, o Gestor de Treinamentos fez uma analogia entre o conhecimento presente em uma 

organização e a água de uma usina hidrelétrica. Para ele, a água é a energia que move uma 

hidrelétrica, da mesma forma, que o conhecimento é a energia que move uma organização. Ele 

destacou também que o processo de criação do conhecimento deve acontecer no ambiente 

organizacional, uma vez que esse ambiente está repleto de ideias que, às vezes, são perdidas por 

não serem refinadas e utilizadas. Ele destacou que: 

 

“O conhecimento tem que ser construído dentro da organização, tem que ser difundido 

e protegido. Só precisamos dar uma afunilada, transformar ele num produto. Quantas 

ideias geniais não tão aí subutilizadas dentro da organização?” (Gestor de 

Treinamentos, 31/03/2017). 

 

Contudo, somente criar conhecimento não é o suficiente para as PME da indústria de 

software se manterem sustentáveis no mercado em que atuam. Dessa forma, o conhecimento 

deve ser criado de forma que se promova dentro dessas organizações a inovação. Sendo assim, a 

criação do conhecimento deve ser guiada pela busca de soluções adequadas para resolução dos 

problemas, uma vez que o conhecimento precisa ser renovado constantemente. Nesse sentido, 

criação e inovação relacionam-se intimamente, pois a inovação precisa sair do corpo do 

conhecimento da empresa. Porém, o conhecimento, como já apresentado, não pode ser estático e 

precisa evoluir constantemente, projetando, dessa forma, a inovação. Sobre isso o Gestor de 

Treinamentos assinala que: 

 

“A inovação vai sair de dentro do próprio conhecimento da empresa. (...) Uma empresa 

que não inova ela fica. (...) Então o que é inovação e conhecimento? (...) Eles caminham 

juntos. O conhecimento, ele, ele tem que fluir pra inovação” (Gestor de Treinamentos, 

31/03/2017). 

 

Quanto aos requisitos para a inovação acontecer, foi mencionado pelos entrevistados 

que toda equipe deve estar engajada nesse processo, principalmente, os funcionários com mais 

experiência, pois eles têm mais conhecimento sobre os processos e podem avaliar se as novas 

ideias trarão melhorias ou não. Contudo, verificou-se que apesar das equipes de desenvolvimento 
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de software trabalharem num sistema aberto a novos conhecimentos, nem todos os membros da 

equipe participam desse processo. Sobre isso o Desenvolvedor de Software E ressaltou que: 

 

“Tem um grupo ali que tem um pouco mais de experiência, ás vezes, eles acaba 

debatendo e chega numa conclusão de usar tal solução e depois repassa (...). Aquele 

grupo de pessoas debatem mais entre si porque eles têm uma experiência maior. Mas, 

eu ou outra pessoa pode buscar uma solução melhor e  debater com eles, que eles vão 

estar abertos para conversar e ver se aquilo é realmente algo melhor para equipe” 

(Desenvolvedor de Software E, 30/03/2017). 

 

Sobre a influência do ambiente na criação de um novo conhecimento observou-se que 

o espaço utilizado para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de um software motiva os 

indivíduos a trocarem, constantemente, conhecimento entre si, melhorando assim, a chance de 

uma nova ideia ser criada. O Gerente de Projetos e o Desenvolvedor de Software E mencionaram 

que: 

 

“O modelo de trabalho e a forma como as equipes estão [dispostas] ajuda eles terem 

criatividade. A forma como eles se reúnem e discutem um problema ajuda a equipe ser 

criativa” (Gerente de Projetos, 06/03/2017). 

 

“Ali na equipe estamos abertos a novas ideias para melhorar o nosso trabalho, para gerar 

algum código que vai trazer algum benefício, tanto para nós como para o projeto” 

(Desenvolvedor de Software E, 30/03/2017). 

 

Observou-se que a falta de entendimento e contestação das ideias que são geradas entre 

os membros da equipe são dois pontos que impedem a criação do conhecimento. Nesse sentido, 

quando uma nova ideia é proposta ela é aceita pela maioria dos membros da equipe sem qualquer 

questionamento, o que impede a criação ou aprimoramento das ideias. Sobre isso o 

Desenvolvedor de Software D destacou que: 

 

“Não tem muita resistência, entende? O que não era o que a gente queria (...). O mais 

interessante seria se todo mundo entendesse porque a gente tá fazendo isso” 

(Desenvolvedor de Software D, 16/03/2017).  

 

Portanto, se novos conhecimentos não forem criados na indústria de software ela não se 

mantém no mercado, uma vez que o conhecimento não é estável e é fortemente influenciado 

pelas mudanças tecnológicas neste caso específico. Nesse sentido, criar conhecimento é fornecer 

meios para a empresa ser inovadora e se manter sustentável e garantir que o conhecimento da 

organização não se torne obsoleto. 
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4.4.2.3 Armazenamento do conhecimento 

Para os entrevistados armazenar conhecimento é uma forma de reter e documentar o 

conhecimento dos indivíduos à base de conhecimento da organização, evitando que o indivíduo 

saia da organização e leve consigo todo o conhecimento relacionado a determinada tarefa. Além 

disso, o armazenamento do conhecimento possibilita que a realização de uma tarefa ou processo 

não fique condicionada apenas a um indivíduo. Abaixo são apresentados dois exemplos 

relacionados ao processo de armazenamento do conhecimento. O primeiro, relatado pelo Analista 

de Negócios, mostra a importância de ter e se manter uma base de conhecimento atualizada na 

organização e, o segundo, mencionado pelo Desenvolvedor de Software A evidencia o principal 

problema de não se armazenar conhecimento na organização. 

 

“Surge um novo processo, a primeira coisa é documentar na wiki como deve ser feito. 

(...) Por exemplo, quando o Scrum Master viajou deixou escrito na wiki todo o processo 

que precisa seguir para realizar, por exemplo, a reunião de retrospectiva. Daí eu fui lá e 

pesquisei e consegui desenvolver a tarefa” (Analista de Negócio, 17/03/2017). 

 

“Ás vezes, você resolve um problema e dali cinco meses você tem o mesmo problema 

e você não lembra porque você só fez aquilo, naquele dia, naquela hora. Aí tem que ir 

lá, perguntar de novo, mais você sabe que você já resolveu aquele problema e isso acaba 

meio que se perdendo também” (Desenvolvedor de Software A, 06/03/2017). 

 

Uma das vantagens atribuídas ao armazenamento do conhecimento pelos entrevistados 

foi, além da documentação, a integração de novos funcionários à base de conhecimento da 

organização, conforme mencionado pelo Analista de Testes B: 

 

“Quando um cara novo chega na equipe, a gente já dá um monte de coisa pra ele lê, pra 

ele ficar totalmente interado do que ele tem que fazer, como ele tem que fazer” (Analista 

de Testes B, 30/03/2017). 

 

Além disso, o não registro do conhecimento na organização foi elencado como uma das 

principais dificuldades para a realização das tarefas, sobretudo, quando entram novos membros 

na equipe. Quanto a isso, o Desenvolvedor de Software A declarou que: 

 

“Não tem nenhum lugar que fica registrado, vamos dizer assim, o passo-a-passo. E isso 

dificulta na realização das tarefas, principalmente, pra quem num conhece né? Entrou 

uma pessoa nova na equipe, que nem eu, dificulta bastante” (Desenvolvedor de 

Software A, 06/03/2017). 

 

Como forma de armazenar eficientemente o conhecimento na indústria de software, os 

entrevistados citaram o uso de ferramentas, tais como Wikis, banco de dados e softwares. Notou-
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se que além dessas ferramentas facilitarem o registro do conhecimento nas PME da indústria de 

software, elas também tornam o conhecimento disponível para todos que o buscam.  

Contudo, verificou-se que apesar de ser uma prática importante, o armazenamento do 

conhecimento ainda não é uma prática formalizada e incentivada por todas as organizações, 

ficando a critério de cada funcionário realizá-la ou não. Consequência direta disso é a perda de 

conhecimento, sendo estes pesquisados novamente quando necessário, dificultando a resolução 

de problemas e o andamento dos projetos. 

Quanto a recuperação do conhecimento verificou-se que esse processo está intimamente 

relacionado aos processos de armazenamento e busca do conhecimento. Se não armazena 

conhecimento, não tem conhecimento para recuperar; se não busca, não recupera. Nesse âmbito, 

a ênfase na busca pelo conhecimento se deu, principalmente, em relação à interação de novos 

membros à equipe. Dessa forma, quando há uma base de conhecimento na organização, o 

conhecimento lá armazenado pode ser recuperado pelo novo membro, fornecendo subsídios para 

ele conhecer os processos de forma mais rápida. Um exemplo disso foi dado pelo Desenvolvedor 

de Software D que relatou a própria experiência ao se integrar na equipe:  

 

“Então, meu padrinho é um dos que mantinham a Wiki. (...) na Wiki tem vários artigos 

explicando tudo (...), tem vários indicadores, processo de revisão de código, processo 

de fluxo de tarefas” (Desenvolvedor de Software D, 16/03/2017). 

 

Uma outra vantagem mencionada foi a disponibilidade do conhecimento para todos os 

membros da equipe e a facilidade para recuperá-lo quando necessário. Sobre isso o 

Desenvolvedor de Software E relatou que: 

 

“Muitas vezes, eu desenvolvi alguma coisa nova, documentei e passei algum tempo sem 

utilizar, sem trabalhar com aquela parte. Então, já teve situações que eu me deparei, que 

eu precisei utilizar a Wiki pra ver as coisas, minhas mesmo (...). Às vezes, quando 

alguém desenvolveu alguma coisa, que eu precisei  usar aquilo que a pessoa fez, eu 

acabei utilizando também a Wiki também” (Desenvolvedor de Software E, 30/03/2017). 

 

Portanto, o processo de recuperação do conhecimento impede que um conhecimento já 

existente seja recriado. Isso nas PME da indústria de software faz com que as tarefas sejam 

executadas com mais agilidade, uma vez que o conhecimento necessário já está incorporado à 

organização. 
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4.4.2.4 Compartilhamento do conhecimento 

O processo de compartilhamento possibilita que o conhecimento flua na organização 

entre os membros da equipe. Esse processo faz com que o conhecimento não fique concentrado 

em apenas um indivíduo, possibilitando que todos adquiram o conhecimento que necessitam. 

Esse processo está relacionado à comunicação pessoal ou intermediada por ferramentas 

tecnológicas entre os indivíduos e ao processo de armazenamento e recuperação do 

conhecimento, uma vez que ao armazenar conhecimento em uma base que pode ser acessada por 

vários indivíduos, o conhecimento está sendo compartilhado. Além disso, o processo de 

compartilhamento do conhecimento possibilita o desenvolvimento de melhores soluções. Sobre 

isso a Gerente de Projetos revelou que: 

 

“Eles [os membros da equipe] estão sempre procurando usar o conhecimento que eles 

têm, adquirido em outras empresas ou que eles estudam fora daqui. Eles estão sempre 

compartilhando isso entre eles para chegar a soluções melhores” (Gerente de Projetos, 

10/03/2017). 

 

A solução conjunta de problemas foi um dos benefícios citados oriundo do processo de 

compartilhamento do conhecimento. Notou-se que a interação entre os membros da equipe 

permite que os problemas sejam resolvidos rapidamente e da melhor forma possível, uma vez 

que a discussão sobre um determinado problema possibilita a troca de ideias sob diferentes 

perspectivas. Quanto a isso, o Assistente de Projetos relatou que: 

 

“Sempre que precisa tratar algum problema, a gente envolve as pessoas que estão 

diretamente relacionadas com aquele problema. Marca uma reunião, marca uma 

conversa, reserva uma sala, senta, tenta entender o problema, vê a opinião de todo 

mundo e aí a gente tenta discutir, propor algumas soluções” (Assistente de Projetos, 

06/04/2017). 

 

Verificou-se que são compartilhados entre os membros da equipe tanto os erros como 

os acertos relacionados ao projeto. Nesse sentido, os erros são compartilhados para que uma 

solução seja encontrada mais rapidamente, pois, às vezes, o indivíduo não tem o domínio do 

conhecimento que ele necessita e precisa recorrer a outros indivíduos para encontrar a solução. 

Já os acertos são compartilhados com menos frequência, i.e., são compartilhados apenas quando 

algum indivíduo passa pela mesma dificuldade na organização. Sobre isso o Desenvolvedor de 

Software G destacou que: 

 

“Hora que você pede ajuda, você já tá falando que você não está conseguindo fazer ou 

que você está fazendo errado. (...) A gente costuma compartilhar mais os problemas. Os 
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acertos a gente costuma compartilhar quando outra pessoa tem dificuldade, a gente fala 

"eu fiz assim e deu certo” (Desenvolvedor de Software G, 26/03/2017). 

 

Além disso, observou-se o compartilhamento do conhecimento melhora o desempenho 

das atividades desenvolvidas pelos indivíduos envolvidos no projeto, uma vez que esse processo 

permite a troca de experiência entre eles, o que permite a correção de erros, a troca de 

experiências e a utilização das melhores práticas. Nesse sentido, o conhecimento é compartilhado 

com a finalidade de melhorar o desempenho do projeto. O Desenvolvedor de Software E 

ressaltou que: 

 

“Muitas vezes a gente não tem o conhecimento para fazer algo bom em um projeto. (...) 

Então, se não houvesse, acho que essa colaboração ou troca de conhecimento entre as 

pessoas, futuramente o projeto poderia dar algum problema” (Desenvolvedor de 

Software E, 30/03/2017). 

 

Nesse âmbito, constatou-se que o processo de compartilhamento facilita a troca de 

conhecimento entre os indivíduos com mais tempo de experiência (Sênior) e indivíduos que ainda 

estão aprendendo (Junior). Contudo, verificou-se que a troca de conhecimento entre os Juniors e 

os Sêniors ela não é constante, uma vez que os Juniors não agregam muito para a discussão, 

devido à falta de conhecimento sobre o assunto. Porém, constatou-se também que, às vezes, é 

preciso incentivar os Sêniors a compartilharem com os Juniors o que eles sabem a respeito do 

projeto, conforme citado pelo Desenvolvedor de Software C: 

 

“Frequentemente eu tenho que intervir com os outros. Tenho que chegar para os 

funcionários mais novos e ensinar e explicar. Mesmo os que estão mais tempo no 

projeto [indivíduos] (...), eles vão ter que passar [conhecimento] para os mais novos” 

(Desenvolvedor de Software C, 16/03/2017). 

 

Observou-se ainda que a falta de habilidade para ensinar dos Sêniors ou o perfil mais 

individualista deles atrapalha o processo de compartilhamento do conhecimento. Sobre isso o 

Desenvolvedor de Software C mencionou que: 

 

“Tem desenvolvedores que são mais experientes, que são tecnicamente muito bons, mas 

não são tão bons paara trabalhar em equipe, então não sabem passar a informação para 

os desenvolvedores mais novos” (Desenvolvedor de Software C, 16/03/2017). 

 

Quanto ao tipo de informação compartilhada observou-se que, na maioria das vezes, 

essas estão relacionadas com a resolução de problemas ou dificuldades técnicas encontradas 
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durante o projeto. Sobre isso o Desenvolvedor de Software A e o Desenvolvedor de Software F 

disseram que: 

 

“Eu tive algum problema, eu pergunto: ‘eu não consegui, não estou conseguindo fazer 

tal coisa. Alguém já passou por isso? Sabe como resolver?’. Aí, às vezes, o pessoal 

compartilha ‘ah pra você resolver isso tem que fazer, x, y e z’” (Desenvolvedor de 

Software A, 06/03/2017). 

 

“Quando surge alguma dúvida de trabalho (...), a gente joga lá no nosso grupo, 

desenvolvedores: As pessoas veem e começam a debater (...) nós vamos conversando 

até chegar num ponto em que a conversa acaba ajudando [a resolver]” (Desenvolvedor 

de Software F, 16/03/2017). 

 

Quanto aos canais de comunicação utilizados para compartilhar conhecimento os 

entrevistados mencionaram, e.g., o uso do e-mail, Slack e Skype. Salientaram que esses canais 

possibilitam a postagem de uma dúvida para que essa seja suprida por alguém que já tenha 

passado pelo mesmo problema. Enfatizaram que os canais de comunicação possibilitam o debate 

de um problema por diferentes perspectivas, até que se chegue a um padrão que seja utilizável 

por todos os envolvidos. Um exemplo disso foi mencionado pelo Desenvolvedor de Software B: 

 

“Uma coisa recente que a gente teve foi a edição de uma ferramenta de análise métrica 

de código. A gente estabeleceu umas novas regras para esses caras e a gente jogou isso 

no Slack para discussão de todo mundo. O pessoal foi discutindo (...) até chegar num 

padrão de regras que todo mundo achasse válido para o projeto” (Desenvolvedor de 

Software B, 10/03/2017). 

 

Quanto a importância das ferramentas tecnológicas no processo de compartilhamento 

do conhecimento observou-se que além delas proporcionarem um processo ágil de troca de 

conhecimento elas também possibilitam a troca de diferentes informações o que torna o 

compartilhamento do conhecimento mais completo. No entanto a troca de informações por meio 

de ferramentas de comunicação pode desencadear má interpretações entre os envolvidos, uma 

vez que não tem como checar o entendimento do indivíduo sobre o assunto. Nesse sentido, o 

Desenvolvedor de Software B ressaltou que:  

 

“Conseguimos ali mandar um trecho de código, mandar artigo, manda um monte de 

coisa que tem uma conotação mais rica do que só na conversa” (Desenvolvedor de 

Software B, 10/03/2017). 

 

“O pessoal acha que a pessoa está entendo uma coisa, que está em texto ali, não tem 

como checar e acaba virando uma bagunça” (Desenvolvedor de Software B, 

10/03/2017). 
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A estrutura física das PME da indústria de software foi considerada um facilitador do 

processo de compartilhamento do conhecimento pelos entrevistados, pois possibilita o 

envolvimento entre os membros da equipe a qualquer momento. O Desenvolvedor de Software 

F relatou que: 

 

“Conforme vai surgindo dúvidas, às vezes, não só você olhando na tela não resolve. 

Então, você vai para aquela mesa e começa escrever nela. Aí outra pessoa já enxerga 

melhor. Às vezes, precisa de mais de uma pessoa envolvida. Então, tem três, quatro que 

se reúnem naquela mesa ali e debatem o assunto. Se precisar, rabisca a mesa, escreve” 

(Desenvolvedor de Software F, 30/03/2017).  

 

Verificou-se que várias práticas realizadas nas PME da indústria de software visam 

estimular o compartilhamento do conhecimento, entre elas, a busca por soluções em conjunto, o 

desenvolvimento do trabalho em equipe e o desenvolvimento de novos produtos. Um exemplo 

dessas práticas foi dado pelo Desenvolvedor de Software A: 

 

“Ele [gerente de projetos] junta um monte de programadores e eles começam a fazer 

rodízio entre eles para programar alguma coisa. Aí nisso, um vai lá programa um pouco, 

o outro sai. Enquanto isso tem um pessoal falando que você pode melhorar aqui, pode 

melhorar ali” (Desenvolvedor de Software A, 06/03/2017). 

 

Em relação as barreiras para o compartilhamento do conhecimento, os entrevistados 

argumentaram que, muitas vezes, esse processo não ocorre devido à falta de interesse dos 

membros da equipe, por problemas técnicos relacionados ao uso das ferramentas tecnológicas e 

pela insegurança que alguns indivíduos têm de compartilhar o pouco que sabem com outros 

indivíduos. Nesse sentido, o Desenvolvedor de Software G evidenciou que: 

 

“Eu já vi pessoas que não gostam de compartilhar. A pessoa acha que ‘ah, eu vou 

compartilhar e a outra pessoa vai ficar melhor que eu’. Na verdade essas são pessoas 

mesquinhas, pois elas não sabem que aprende mais compartilhando do que estudando, 

ficando sozinhas” (Desenvolvedor de Software G, 26/03/2017). 

 

Sobre o receio em compartilhar conhecimento, constatou-se que ele não existe, porém, 

os entrevistados disseram que muitos indivíduos ficam inseguros em expressar suas ideias porque 

alguns são muito tímidos e não gostam de falar em público ou, ainda, por não terem experiência 

e conhecimento suficiente para compartilharem. Sobre isso, a Gestora de Projetos relatou que: 

 

“Eu não acho que é receio em compartilhar o que sabe, eu acho que algumas pessoas 

são muito Juniors ainda e não tem a bagagem pra compartilhar. (...) Eu sinto que eles 

têm até um pouco de receio de participar [das discussões], porque eles não têm 

conhecimento, não vão entender” (Gerente de Projetos, 10/03/2017). 
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Um outro ponto mencionado pelos entrevistados foi em relação a importância da troca 

de conhecimento entre os membros da equipe, sendo considerado por todos, um processo 

fundamental para o alcance de um bom desempenho no processo de desenvolvimento de 

software. No entanto, verificou-se que, às vezes, a falta de conhecimento e as tentativas em 

acertar acabam acarretando problemas futuros no produto (software) desenvolvido. Sobre esse 

assunto, o Desenvolvedor de Software D informou que: 

 

“A equipe não tinha muito conhecimento da linguagem. Não conhecia muito as 

ferramentas. Foi fazendo, fazendo, fazendo e, ás vezes, via uma coisinha ali, só que não 

pesquisou bastante e falou ‘acho que isso aqui ficou, isso aqui resolve todos os nossos 

problemas de lentidão’, por exemplo. Só que não fez nenhum teste para verificar se era 

aquilo mesmo” (Desenvolvedor de Software D, 16/03/2017). 

 

Portanto, observou-se que o compartilhamento do conhecimento nas PME da indústria 

de software auxilia os membros da equipe a resolver os problemas que surgem no dia a dia, 

difunde as melhores práticas entre os envolvidos no projeto, permite o aprendizado contínuo e 

possibilita a interação entre os membros da equipe. Além disso, o processo de compartilhamento 

faz com que o conhecimento seja difundido dentro da organização de forma que todos tenham 

acesso e o usem. 

 

4.4.2.5 Aplicação do conhecimento 

Outro processo considerado importante pelos entrevistados foi o de aplicação do 

conhecimento. Observou-se que o conhecimento só tem valor para as PME da indústria de 

software se ele puder ser aplicado e, consequentemente, incorporado aos produtos e serviços 

desenvolvidos pela organização. Além disso, constatou-se que as atividades somente são 

desenvolvidas graças à aplicação do conhecimento dos indivíduos que a executam e que ter um 

conhecimento prévio em relação ao que se está fazendo é essencial, o que evita erros e atrasos 

no projeto. O Analista de Negócios destacou que: 

 

“Ás vezes, vamos prototipar tela e temos que ter conhecimento dos componentes que 

dá para utilizar numa tela. Às vezes, por exemplo, ter conhecimento de experiência de 

usuário, de interface (...). Utiliza mais saber onde colocar as coisas certas” (Analista de 

Negócios, 17/03/2017). 

 

Observou-se também que os entrevistados concordam que uma tarefa só pode ser 

revisada, e.g., se o indivíduo que realiza esse processo tiver conhecimento o suficiente para 

realizá-la, i.e., quem revisa precisa identificar os possíveis erros de quem executou. Para isso ter 
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domínio do conhecimento envolvido e aplicá-lo é essencial. Dessa forma, o conhecimento 

individual pode ser aplicado para garantir a qualidade do produto (software) que está sendo 

desenvolvido e implementado. Sobre isso, o Desenvolvedor de Software B destacou que: 

 

“Eu faço a questão de revisão de código também para garantir a qualidade do que está 

saindo” (Desenvolvedor de Software B, 10/03/2017). 

 

Quando questionados sobre o uso do conhecimento adquirido no passado na resolução 

de problemas atuais, todos os entrevistados disseram utilizá-lo. Destacaram que mesmo que eles 

não tenham a resposta imediata é o conhecimento do passado, i.e., o conhecimento que eles já 

têm que subsidia a busca pelo conhecimento de que eles necessitam. Quanto a isso, o 

Desenvolvedor de Software G revelou que: 

 

“Eu tenho um conhecimento prévio (...) diferente dos meus amigos que não tem o 

conhecimento prévio que eu tenho. Eles em vez de propor soluções, eles só falam os 

problemas, mas eu já consigo propor a solução” (Desenvolvedor de Software G, 

26/03/2012). 

 

Em relação a experiência adquirida, os entrevistados foram unânimes em dizer que ela 

facilita a aplicação do conhecimento no desenvolvimento do produto, justificando, dessa forma, 

o que está sendo realizado. Nesse sentido o Desenvolvedor de Software B e o Desenvolvedor de 

Software D ressaltaram que: 

 

“O pessoal mais velho, normalmente, já viu bastante coisa do projeto, já sabe os 

problemas que têm, então, eles já fazem coisas para remediar isso” (Desenvolvedor de 

Software B, 10/03/2017). 

 

“Você tem que conversar, explicar e justificar o porquê que você tá falando aquilo, tem 

que ter um embasamento daquilo. Tem que falar ‘olha isso aqui vai trazer tais, tais, tais, 

tais resultados, etc.’, e aí chega num acordo” (Desenvolvedor de Software D, 

16/03/2017). 

 

Nesse sentido, o conhecimento individual, adquirido com experiências anteriores, 

facilita a resolução dos problemas que surgem durante a execução do projeto, conforme 

observado na fala do Desenvolvedor de Software G: 

 

“O que vai ajudar ela é o conhecimento que ela adquiriu na ferramenta anterior, na 

tecnologia anterior, para aplicar na nova ferramenta, na nova plataforma, na nova 

empresa que ele está trabalhando” (Desenvolvedor de Software G, 26/03/2017). 
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Em relação a incorporação do conhecimento individual ao produto, os entrevistados 

afirmaram que ela é constante e que o produto (software) passa por atualizações frequentemente, 

sofrendo, dessa forma, várias mudanças, que buscam integrar, na maioria das vezes, algo novo. 

Sobre isso o Desenvolvedor de Software C destacou que: 

 

“O conhecimento literalmente está em tudo em que desenvolvemos de novo. Aplicamos 

e o código está lá. Sofre camadas de mudanças. Então, você abre o código e vê como 

ele está. Você sabe mais ou menos a época que ele foi desenvolvido (...). Você consegue 

ver, o conhecimento está literalmente escrito no código” (Desenvolvedor de Software 

C, 16/03/2017). 

 

Portanto, constatou-se que o desenvolvimento de um software só acontece graças a 

aplicação do conhecimento dos indivíduos e que sem o processo de aplicação do conhecimento 

a GC não teria sentido, uma vez que a criação e compartilhamento seria em vão. Notou-se 

também que a aplicação do conhecimento vai além do desenvolvimento de software, 

subsidiando, também, práticas relacionadas à tomada de decisão. 

 

4.4.3 Consolidação e discussão dos resultados 

Nessa primeira fase, que consistiu na investigação preliminar dos processos da GC nas 

PME da indústria de software foi aplicado um instrumento e, posteriormente, com base nos 

resultados obtidos, realizadas entrevistas semiestruturadas. 

O instrumento serviu para direcionar a pesquisa e mostrar que a GC é um assunto 

relevante para a indústria de software e está alinhada ao modelo de gestão dessas organizações, 

uma vez que o conhecimento é considerado o principal recurso, conforme sugerido por 

Davenport e Prusak (1998), Bjornson e Dingsoyr (2008) e Aurum, Daneshgar e Ward (2008). 

Percebeu-se que é atribuído ao conhecimento a manutenção, o posicionamento e o 

direcionamento das PME da indústria de software no mercado, assim como, a garantia de 

melhores resultados, dados que confirmam os conceitos apresentados por Bhatt (2001), Kalkan 

et al. (2014) e Britto e Stallivieri (2010). 

No entanto, por se tratar de um instrumento genérico e com um foco aberto, não foi 

investigado um assunto específico e em maior profundidade. Isso quer dizer que o instrumento 

investigou superficialmente a situação da GC na indústria de software, mostrando somente que 

a GC se faz presente nessas organizações, mesmo que informalmente. Além disso, o formulário 

confirmou os dados apresentados na literatura de que os processos da GC são subsidiados por 

práticas e ferramentas. Contudo, tendo em vista a superficialidade do instrumento, muitas 

questões não ficaram claras e precisaram ser esclarecidas com maior profundidade para de fato 
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serem melhores compreendidas, sendo realizada, então, a realização de entrevistas 

semiestruturadas com especialistas. 

Contudo, o foco das entrevistas com especialistas foi apenas os processos da GC, mais 

especificamente, os processos voltados para identificação, criação, armazenamento, recuperação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. Justifica-se essa escolha devido ao fato dos 

processos da GC serem os responsáveis pela sustentação e direcionamento do conhecimento no 

ambiente organizacional (MOHAJAN, 2016).  

Nesse sentido, os processos da GC direcionam o conhecimento entre os membros da 

equipe desenvolvedora de software possibilitando que estes tenham condições de executarem 

suas tarefas. Dessa forma, compreender melhor como o conhecimento é identificado, criado, 

armazenado, compartilhado e como ele é recuperado e aplicado é uma forma de saber onde o 

conhecimento está, o que reforça a necessidade de um instrumento voltado para essa 

investigação. Além disso, os resultados obtidos com a administração do instrumento deixaram 

claro que as PME da indústria de software usam práticas e ferramentas que subsidiam os 

processos da GC. Compreende-se, então, que as práticas e o uso das ferramentas ajudam a 

impulsionar o conhecimento pela organização e que elas são adotadas de acordo com a 

necessidade da organização e o modelo de gestão utilizado, não sendo preciso, para este estudo, 

investigar com mais profundidade as práticas e ferramentas utilizadas. 

Em relação a identificação do conhecimento os resultados obtidos com o instrumento 

mostraram se tratar de um processo relacionado a busca do conhecimento, tanto no ambiente 

organizacional como no ambiente externo a organização. Nesse sentido, as entrevistas com 

especialistas evidenciaram que a identificação do conhecimento é um processo que acontece de 

forma contínua na indústria de software, pois as atividades desenvolvidas requerem a aplicação 

de diferentes conhecimentos. Ficou evidente que a busca pelo conhecimento se associa com a 

motivação dos indivíduos em buscar e propor novas soluções para o desenvolvimento do produto 

(software). Assim, diante de um problema os indivíduos buscam, primeiramente, identificar se 

são detentores do conhecimento necessário ou se alguém na organização pode ajudar. Quando 

eles não têm o conhecimento suficiente para realizar determinada tarefa, eles vão em busca de 

novos conhecimentos. Contudo, verificou-se que não há um padrão específico para essa busca, 

podendo ela acontecer tanto individualmente como por uma ação conjunta do grupo. Ficou claro 

que sempre os indivíduos procuram pelo conhecimento, primeiro eles o fazem sozinhos e, quando 

eles não obtêm o conhecimento de que necessitam, pedem ajuda para o grupo. Nesse sentido, 

Dalkir (2011) ressalta que é importante identificar o conhecimento que a organização já possui 
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identificando se os ativos presentes no ambiente organizacional são suficientes ou não para 

solucionar um determinado problema.  

Apesar do instrumento não conter especificamente uma seção voltada para o processo 

de criação do conhecimento, as questões indicaram a existência desse processo, uma vez que a 

indústria de software é intensiva em conhecimento e necessita que esse ativo se renove 

constantemente. Sobre esse processo, as entrevistas com especialistas revelaram que a criação de 

novos conhecimentos é fundamental para manutenção da indústria de software no mercado e, 

principalmente, para a promoção da inovação. Constatou-se também que os participantes 

consideram os processos de criação e compartilhamento do conhecimento diretamente 

relacionados, tendo em vista que a criação do conhecimento requer conhecimentos prévios sobre 

o assunto. Observou-se que a melhor forma de se criar um conhecimento é por meio da interação 

e colaboração entre os membros da equipe o que proporciona a discussão e busca conjunta pelo 

conhecimento de que se necessita. Nesse sentido a criação de um conhecimento parte sempre da 

iniciativa de um indivíduo e depende do conhecimento e experiência que ele possui para se 

concretizar (KASCHIG; MAIER; SANDOW, 2016). 

Quanto ao processo de armazenamento os resultados quantitativos mostraram que ele 

também acontece na indústria de software, porém, nem sempre a base de conhecimento da 

organização é atualizada. A pesquisa qualitativa, nesse sentido, ajudou a compreender que isso 

acontece, principalmente, devido à falta de tempo originária da carga horária que os funcionários 

precisam cumprir na organização. Além disso, evidenciou-se que, às vezes, coisas importantes 

deixam de serem registradas na organização, ficando registradas apenas na mente dos indivíduos. 

Isso dificulta a integração de novos membros à equipe, além da perda de conhecimentos já 

gerados. É importante salientar que o armazenamento do conhecimento é uma forma de manter 

registrado parte do que se sabe sobre determinado produto desenvolvido na organização (CHOU, 

2005; SHONGWE, 2010).  

Apesar da maioria dos indivíduos que responderam o instrumento terem afirmado que 

sempre conseguem recuperar com facilidade o conhecimento armazenado, constatou-se nas 

entrevistas que o processo de recuperação nem sempre é fácil de ser realizado. Isso acontece, às 

vezes, devido à falta de domínio do sistema onde o conhecimento está armazenado, sendo mais 

fácil buscar o conhecimento necessário na internet (fóruns, blogs e sites especializados) ou 

perguntar para o colega do lado. Apesar dessa constatação, notou-se que a recuperação do 

conhecimento é um processo importante na indústria de software, uma vez que proporciona aos 

membros da equipe o resgate dos conhecimentos que já foram criados, até mesmo por eles, 

evitando assim, que o conhecimento seja recriado. Isso garante maior rapidez e agilidade na 
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execução das atividades relacionadas ao projeto. Constatou-se também que a recuperação do 

conhecimento é um processo importante quando relacionado à integração de um novo membro à 

equipe, i.e., através do conhecimento que foi armazenado, o indivíduo recém-chegado consegue 

recuperá-lo e identificar os conhecimentos já incorporados na organização o que facilita sua 

integração e abre espaço para novas ideias. Sendo assim, os dados obtidos confirmam o conceito 

de que a recuperação do conhecimento só é possível se os indivíduos tiverem habilidades que 

permitam localizar, acessar e utilizar o conhecimento armazenado (ZACK, 1999). 

Em relação ao compartilhamento do conhecimento o instrumento mostrou que a maioria 

dos respondentes concordam que o conhecimento se encontra armazenado nas pessoas, mas só 

gera valor para a organização quando compartilhado entre os membros da equipe. Nesse sentido, 

as entrevistas com especialistas mostraram que o compartilhamento do conhecimento é o 

processo propulsor da indústria de software, pois é a partir da interação entre as pessoas, é a partir 

da troca de informações entre os indivíduos que novas ideias vão surgindo e que novas soluções 

vão sendo encontradas. Além disso, o compartilhamento do conhecimento proporciona o 

aprendizado contínuo entre os membros da equipe na indústria de software. Percebeu-se que, às 

vezes, alguns indivíduos não compartilham conhecimento por meio de conversas formais ou 

informais por não terem habilidades para se expressarem ou por acharem não possuir 

conhecimento para compartilharem. Nesse sentido, foi observado que não há receio em 

compartilhar o conhecimento e sim insegurança, por parte das pessoas mais tímidas, em expressar 

as ideias. A efetividade do compartilhamento do conhecimento foi atribuída aos funcionários 

com mais tempo de serviço na organização ou com mais tempo de experiência no cargo que 

exercem. A eles foi atribuído o papel de orientar e explicar aos funcionários mais novos ou 

recém-chegados na organização as tarefas e processos a serem executados, sendo eles também 

os responsáveis por incentivar o compartilhamento e disseminação do conhecimento entre os 

membros da equipe da qual fazem parte. Nesse sentido, o processo de compartilhamento do 

conhecimento é o responsável por manter as organizações no mercado, melhorando o 

desempenho, produtividade e a capacidade de inovação (HU; RANDEL, 2014; IPE, 2003).  

Quanto ao processo de aplicação do conhecimento o instrumento mostrou que o 

conhecimento, para gerar valor, precisa ser aplicado a fim de otimizar os processos executados. 

Nesse sentido, uma nova informação não tem valor se ela não for internalizada pelo indivíduo e 

transformada em conhecimento. Os especialistas relataram durante as entrevistas que não basta 

só buscar por algo novo ou discutir sobre alguma coisa se isso não poder ser agregado no processo 

de desenvolvimento de software. Pode-se dizer de que nada adianta criar, armazenar e 
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compartilhar conhecimento se este não puder ser utilizado pelos indivíduos para aprimorar os 

conhecimentos já existentes (GOLD; MALTHORA; SEGARS, 2001). 

De modo geral, tanto a etapa da pesquisa quantitativa quanto a etapa da pesquisa 

qualitativa, indicaram que a GC e seus processo é um tema de interesse para a indústria de 

software, o que reforça a necessidade de um instrumento para investigação desses. Ficou evidente 

que sem uma gestão efetiva do conhecimento não há condições para que melhorias sejam 

realizadas no produto ofertado e, muito menos, condições para inovação do produto (software) 

que está sendo desenvolvido. Dessa forma, os relatos dos entrevistados foram de grande 

importância e relevância para compreensão de como, realmente, os processos da GC ocorrem 

nas organizações desse setor. Portanto, com base nos resultados obtidos nessa fase de pesquisa 

preliminar, foi elaborado um instrumento mais refinado e específico para investigação dos 

processos da GC em PME da indústria de software, apresentado no próximo capítulo. 
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5 PROPOSTA DO INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DOS PROCESSOS DA GC 

EM PME DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

 

Ressalta-se que o objetivo desta pesquisa é propor um instrumento para a investigação 

dos processos da GC relacionados à identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento nas PME da indústria de software, uma vez que o instrumento 

proposto tem como objetivo contribuir para verificação da GC nessas organizações, fornecendo 

aos gestores e líderes uma percepção dos processos da GC nessas organizações.  

Dessa forma, a segunda fase desta pesquisa consistiu na elaboração e na validação de 

um instrumento para investigação dos processos da GC nas PME da indústria de software. Esse 

instrumento foi elaborado com base nos resultados obtidos na primeira fase, onde foi realizado 

um estudo preliminar sobre os processos da GC na indústria de software; estudo esse que permitiu 

melhor compreender os processos utilizados para criar, reter, compartilhar e usar o conhecimento 

nessas organizações. O instrumento proposto para investigação dos processos da GC na indústria 

de software consiste em um questionário. Optou-se pela escolha desse instrumento por ele poder 

ser respondido por qualquer indivíduo sem a presença e nem a intermediação de um pesquisador, 

o que facilita a obtenção de respostas. Além disso, o instrumento foi automatizado na ferramenta 

Google Forms, viabilizando a distribuição e a organização dos dados coletados. 

Para essa segunda fase da pesquisa, também foram seguidas as etapas para elaboração 

de questionários sugeridas por Aaker, Kumar e Day (2001) e Günther (2003), sendo primeiro 

definidas as dimensões e em seguida as questões a serem investigadas. A estrutura e organização 

do instrumento proposto para investigação dos processos da GC nas PME da indústria de 

Software e os resultados da pesquisa são apresentados nas seções seguintes. 

 

5.1 Desenvolvimento do instrumento 

 

Incialmente foram definidas as dimensões a serem investigadas no instrumento de 

investigação dos processos da GC nas PME da indústria de software. Ressalta-se que as 

dimensões desse instrumento foram desenvolvidas com base nos achados do estudo preliminar, 

realizado na Fase 1 desta pesquisa. As dimensões são devidamente apresentadas no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Comparação das dimensões investigadas no estudo preliminar e no instrumento proposto. 

DIMENSÕES 

INVESTIGADAS NO 

INSTRUMENTO 

DIMENSÕES INVESTIGADAS 

NAS ENTREVISTAS 

DIMENSÕES PROPOSTAS 

PARA INVESTIGAÇÃO 

DA GC EM PME DA 

INDÚSTRIA DE 

SOFTWARE 

Visão geral da GC. Visão geral sobre o conhecimento. O conhecimento na 

indústria de software. 

Identificação do conhecimento. N/I N/I 

N/I Captura e/ ou criação do 

conhecimento. 

Processo de criação. 

Armazenamento do 

conhecimento. 

Armazenamento e recuperação do 

conhecimento. 

Processo de registro. 

Recuperação do conhecimento. N/I N/I 

Compartilhamento do 

conhecimento. 

Disseminação e compartilhamento 

do conhecimento. 

Compartilhamento de 

informações. 

N/I Aquisição e aplicação do 

conhecimento. 

Utilização das informações. 

Práticas e ferramentas da GC. N/I N/I 

N/I N/I Processo de inovação. 

Legenda: N/I – não investigado 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Nota-se que a dimensão “Visão geral da GC” foi investigada em ambas etapas do estudo 

preliminar. Optou-se por manter essa dimensão no instrumento de investigação a ser proposto, 

uma vez que ela tem como objetivo mostrar a percepção do indivíduo em relação ao 

conhecimento e a GC como um todo. Contudo, o nome da dimensão foi alterado de “Visão geral 

da GC” para “O conhecimento na indústria de software”, a fim de investigar, especificamente o 

conhecimento nesse setor. 

As dimensões “Identificação do conhecimento” e “Práticas e ferramentas da GC” foram 

investigadas apenas no instrumento do estudo preliminar. Durante as entrevistas, apesar de não 

ser um tema investigado diretamente, constatou-se que o conhecimento ele é, primeiramente, 

identificado. Quanto as práticas e ferramentas da GC constatou-se que elas subsidiam os 

processos da GC na indústria de software, sendo esse resultado confirmado nas entrevistas, 

principalmente, nos processos de armazenamento e compartilhamento do conhecimento. Optou-

se por não haver uma dimensão específica para essa dimensão no instrumento de investigação a 

ser proposto, uma vez que o foco da pesquisa são os processos da GC na indústria de software, 

sendo as práticas e ferramentas subentendidas no processo.  
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A dimensão “Armazenamento do conhecimento” foi comum para as duas etapas do 

estudo preliminar, sendo mantida no instrumento de investigação a ser proposto por ser 

considerada um importante processo de incorporação do conhecimento nas organizações. Por 

outro lado, a dimensão “Recuperação do conhecimento” foi investigada, separadamente, somente 

no instrumento da primeira fase, sendo investigada nas entrevistas junto com a dimensão 

armazenamento. No instrumento de investigação a ser proposto optou-se por deixar esse processo 

implícito nas dimensões de “registro” e “utilização das informações”, uma vez que tal processo 

depende desses processos para acontecer. 

A dimensão “Compartilhamento do conhecimento” também foi um dos processos 

investigados em ambos estudos preliminares, sendo essa dimensão mantida no instrumento de 

investigação a ser proposto devido ao fato do processo de compartilhamento do conhecimento 

ser um dos principais processos da GC na indústria de software. Destaca-se ainda, que o processo 

de disseminação do conhecimento está implícito nessa dimensão. As dimensões “Processo de 

criação” e “Processo de inovação” foram criadas especificamente para o instrumento de 

investigação a ser proposto. Isso ocorreu porque durante as entrevistas observou-se a importância 

desses processos para a manutenção e implementação do conhecimento na indústria de software, 

uma vez que as organizações desse setor não sobrevivem se não forem inovadoras.  

Sendo assim, as dimensões a serem investigadas no instrumento proposto foram 

organizadas como segue: i) processo de criação; ii) processo de registro; iii) compartilhamento 

de informações; iv) utilização das informações; v) processo de inovação; vi) o conhecimento na 

indústria de software. É importante destacar que a palavra “conhecimento” não foi utilizada para 

nomear nenhuma das cinco primeiras dimensões. O propósito disso foi impedir a concepção de 

pré-conceitos sobre o assunto a ser investigado.  

Ao todo, foram elaboradas 49 afirmações, classificadas em cinco pontos na escala Likert 

(LIKERT, 1932), como: (1) Concordo plenamente, (2) Concordo, (3) Nem concordo, nem 

discordo, (4) Discordo e (5) Discordo plenamente. Diferente do instrumento do estudo preliminar 

foi escolhida uma única escala para todas as perguntas com o objetivo de obter uma padronização 

das respostas. A escala Likert foi escolhida por permitir a avaliação dos respondentes em cada 

afirmação apresentada, o que possibilita a análise de diferentes percepções sobre um determinado 

tema. 

Cada dimensão possui a sua missão que é o propósito a ser investigado. Essa missão 

possui um ou mais direcionadores responsáveis por conduzir e dar sentido a uma ou a um 

conjunto de questões. O instrumento é apresentado no Apêndice VI. A missão, os direcionadores 

e as questões de cada dimensão são apresentadas na sequência.  
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5.1.1 Processo de criação 

A primeira dimensão do instrumento de investigação dos processos da GC para as PME 

da indústria de software consiste no “Processo de criação”. A missão dessa dimensão é investigar 

se o processo de criação do conhecimento é uma prática realizada na indústria de software e quais 

são os fatores promotores desse processo. Os direcionadores das questões dessa dimensão são 

apresentados no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Dimensão 1: Processo de criação. 

DIRECIONADORES QUESTÕES 

(i) identificar se o indivíduo entende 

que a criação de um novo 

conhecimento se dá a partir da 

interação com o meio em que ele 

está inserido;  

Q1. A interação entre os membros da equipe gera novas ideias? 

Q2. Uma nova ideia da minha equipe aperfeiçoa uma outra 

ideia já existente? 

Q3. Quando eu tenho oportunidade apresento novas ideias para 

a minha equipe? 

(ii) verificar se a criação de novos 

conhecimentos ajuda a resolver os 

problemas técnicos que surgem 

durante a execução das atividades; 

Q4. Nas duas últimas semanas eu apresentei para minha equipe 

pelo menos uma ideia que ajudou a resolver um problema? 

Q5. Durante a execução das minhas tarefas surgem problemas 

que dependem da minha experiência para serem resolvidos? 

(iii) analisar se a criação de novos 

conhecimentos melhora o produto 

final; 

Q6. Uma nova ideia da minha equipe melhora o produto final 

(software)? 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.1.2 Processo de registro 

A segunda dimensão do instrumento de investigação dos processos da GC para as PME 

da indústria de software está relacionada ao “Processo de registro”. Essa dimensão tem como 

missão verificar se o processo de armazenamento do conhecimento acontece na indústria de 

software. O Quadro 17 traz os direcionadores da dimensão e as questões que a compõe. 

 

Quadro 17 – Dimensão 2: Processo de registro. 

DIRECIONADORES QUESTÕES 

(i) investigar se o indivíduo armazena 

conhecimento em repositórios 

instituídos pela empresa; 

Q7. Eu registro os processos relacionados à execução das 

minhas tarefas em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo? 

(ii) verificar se o indivíduo 

compreende a necessidade de tal ação, 

a fim de organizar, classificar e tornar 

disponível parte do seu conhecimento 

para que possa ser reutilizado por ele 

próprio e por outras pessoas quando 

necessário; 

Q8. O registro da minha experiência na empresa ajuda os 

meus colegas de trabalho a executarem as suas atividades? 

Q9. Quando eu registro informações em manuais, planilhas 

ou wikis, por exemplo, eu estou incorporando um pouco das 

coisas que eu sei a empresa? 

Q10. Para evitar que as informações se percam na empresa é 

necessário registrá-las? 

Q11. Quando eu registro as informações em manuais, 

planilhas ou wikis, por exemplo, eu ajudo a evitar erros e a 

reduzir o retrabalho da minha equipe? 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5.1.3 Compartilhamento de informações 

A Dimensão 3 do instrumento de investigação dos processos da GC para PME da 

indústria de software foi denominada de “Compartilhamento de informações”. Tem como missão 

identificar se o conhecimento é compartilhado entre os membros da equipe. Os direcionadores e 

as questões que integram essa dimensão são exibidos no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Dimensão 3: Compartilhamento de informações. 

DIRECIONADORES QUESTÕES 

(i) verificar se o indivíduo 

compreende que o conhecimento que 

ele possui precisa ser compartilhado 

com outros membros da equipe para 

ser útil à organização na qual ele 

trabalha; 

 

Q12. Os meus colegas de trabalho me ajudam a lidar com 

situações que desconheço? 

Q13. Eu converso sobre boas práticas de processo, projeto, 

código ou outro com os meus colegas de trabalho? 

Q14. Eu me sinto à vontade em ensinar as coisas que eu sei 

para os meus colegas de trabalho? 

Q15. Eu ajudo os meus colegas de trabalho a lidarem com 

situações que eles desconhecem? 

Q16. A troca de informações reduz os erros e incertezas 

durante a execução das tarefas da minha equipe? 

Q17. Eu consigo compartilhar todas as informações que eu 

gostaria com os meus colegas de trabalho? 

ii) avaliar a percepção do indivíduo 

sobre o compartilhamento do 

conhecimento como subsídio para a 

promoção da inovação; 

Q18. O compartilhamento de informações na empresa 

promove a inovação? 

Q19. Eu debato as lições aprendidas com os meus colegas de 

trabalho? 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.1.4 Utilização das informações 

A quarta dimensão do instrumento de investigação proposto diz respeito ao processo de 

utilização do conhecimento. Tem como missão investigar se o conhecimento disponível no 

ambiente organizacional é utilizado pelos indivíduos para a execução de suas tarefas. As questões 

e os direcionadores dessa dimensão são apresentados no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Dimensão 4: Utilização das informações. 

DIRECIONADORES QUESTÕES 

i) investigar se o 

indivíduo busca pelo 

conhecimento 

armazenado na 

organização na qual ele 

trabalha; 

Q20. Quando necessário eu recorro às informações armazenadas em 

manuais, planilhas e wikis, por exemplo, para executar o meu trabalho? 

Q21. As informações armazenadas na empresa são fáceis de serem 

encontradas? 

Q22. É fácil de utilizar as informações armazenadas na empresa? 

Q23. As informações armazenadas em manuais, planilhas e wikis, por 

exemplo, são úteis para que eu execute o meu trabalho? 

ii) analisar se o indivíduo 

sabe onde buscar pelo 

conhecimento que ele 

necessita; 

Q24. Eu sei “quem sabe o quê” dentro da empresa e isso faz com que a 

busca por soluções seja rápida? 

Q25. Quando preciso de soluções rápidas é mais fácil recorrer às 

informações armazenadas do que às pessoas? 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5.1.5 Processo de inovação 

“Processo de inovação” constitui a quinta dimensão a ser investigada pelo instrumento 

de investigação dos processos da GC para PME da indústria de software. Essa dimensão tem 

como missão relacionar os processos da GC com a inovação. Os direcionadores e as questões 

dessa dimensão são apresentados no Quadro 20.  

 

Quadro 20 – Dimensão 5: Processo de inovação. 

DIRECIONADORES QUESTÕES 

i) Verificar se a organização na qual 

o respondente trabalha considera o 

conhecimento como o principal 

ativo; 

Q26. A empresa na qual eu trabalho atende diferentes 

mercados? 

Q27. A empresa na qual eu trabalho é representada pelas 

diferentes especialidades dos seus funcionários? 

Q28. A empresa na qual eu trabalho busca melhorar 

continuamente os seus produtos (software)? 

Q29. A empresa na qual eu trabalho lançou no último ano pelo 

menos um produto novo? 

Q30. A empresa na qual eu trabalho investe em pesquisa e 

desenvolvimento? 

Q31. Está claro para mim que a minha empresa tem o olhar no 

futuro? 

Q32. A empresa na qual eu trabalho é inovadora? 

ii) Verificar se a organização na qual 

o respondente trabalha promove e 

incentiva a criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do 

conhecimento com a finalidade de 

inovar e manter a qualidade do 

produto ofertado; 

Q33. A empresa na qual eu trabalho incentiva a colaboração 

entre os seus funcionários? 

Q34. A empresa na qual eu trabalho incentiva o registro dos 

processos que eu desenvolvo? 

Q35. As informações registradas em manuais, planilhas e 

wikis, por exemplo, muitas vezes são esquecidas? 

Q36. As boas práticas são adotadas pela empresa na qual eu 

trabalho? 

Q37. A empresa na qual eu trabalho incentiva a disseminação 

de lições aprendidas? 

Q38. A empresa na qual eu trabalho incentiva novas ideias? 

Q39. A empresa na qual eu trabalho incentiva os indivíduos a 

aprimorar o seu conhecimento? 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.1.6 O conhecimento na indústria de software 

A sexta e última dimensão do instrumento de investigação dos processos da GC para 

PME da indústria de software foi denominada de “O conhecimento na indústria de software”. A 

missão dessa dimensão é analisar se os indivíduos que trabalham na indústria de software veem 

o conhecimento como a base para a execução das atividades. As questões e os direcionadores 

dessa dimensão são apresentados no Quadro 21. 
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Quadro 21 – Dimensão 6: O conhecimento na indústria de software. 

DIRECIONADORES QUESTÕES 

i) analisar a percepção 

dos respondentes sobre 

o conhecimento que eles 

possuem; 

Q40. A minha experiência é suficiente para executar as atividades que 

realizo? 

Q41. O conhecimento adquirido por mim ajuda a melhorar o meu trabalho 

na empresa? 

Q42. Eu só aprendo fazendo? 

Q43. Eu entendo que o meu conhecimento está incorporado ao produto 

final (software)? 

Q44. Eu recorro somente às minhas experiências para tomar decisões no 

presente? 

ii) analisar a percepção 

dos respondentes sobre 

o conhecimento 

organizacional; 

Q45. O conhecimento da empresa na qual eu trabalho está registrado 

somente em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo? 

Q46. Eu enxergo o fluxo do conhecimento dentro da empresa na qual eu 

trabalho? 

iii) analisar a percepção 

dos respondentes sobre a 

GC na organização na 

qual eles trabalham; 

Q47. Eu conheço o conceito de Gestão do Conhecimento? 

Q48. A empresa na qual eu trabalho tem um setor específico para cuidar 

da gestão do conhecimento? 

Q49. A empresa na qual eu trabalho pratica a gestão do conhecimento? 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.1.7 Avaliação do instrumento, caracterização dos respondentes e caracterização das empresas 

Além das dimensões apresentadas também foi elaborada uma última dimensão, 

composta por questões voltadas para avaliação do instrumento, caracterização do respondente e 

das organizações nas quais eles trabalham. As questões dessa dimensão são apresentadas no 

Apêndice VII. Günther (2003) destaca que é importante o pesquisador conhecer as características 

do indivíduo que participa da pesquisa. O autor informa que é preciso deixar claro para o 

participante que as informações são confidenciais e que de forma alguma ele será identificado.  

Dessa forma, para esta pesquisa caracterizar os respondentes permitiu conhecer o perfil 

do profissional que trabalha na indústria de software. No entanto, para a administração do 

instrumento em uma organização, a caracterização dos respondentes talvez não seja interessante, 

pois o respondente poderá ser facilmente identificado, ainda mais se o instrumento for aplicado 

em equipes pequenas. Sendo assim, a administração do instrumento por um líder de projetos, 

e.g., para a equipe que ele gerencia deve ter como objetivo mostrar somente uma percepção da 

equipe em relação a GC, abrangendo, dessa forma, a administração das dimensões 1 a 6.  

 

5.2 Administração do instrumento pré-teste 

 

Antes do envio para as empresas, o instrumento de investigação dos processos da GC 

para PME da indústria de software foi submetido a um pré-teste a fim de verificar a clareza das 

questões elaboradas. Participaram do pré-teste três indivíduos: um desenvolvedor com mais de 
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dois anos de experiência e graduação na área, um suporte técnico com um ano e meio de 

experiência e graduação na área em andamento e, por fim, um professor, coordenador de um 

curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com doutorado na área e experiência superior 

a 10 anos. O instrumento foi elaborado na plataforma Google Forms e o link para resposta 

encaminhado via e-mail. Ao final os respondentes fizeram uma avaliação do instrumento de 

acordo com as questões de background apresentadas, relacionadas ao tempo de resposta real e ao 

tempo de resposta considerado ideal para responder o instrumento, ao entendimento das questões 

e ao acréscimo ou exclusão de alguma questão. O instrumento utilizado na realização do pré-

teste é apresentado no Apêndice VI. 

Apesar de ter sido enviado por e-mail, constatou-se que o tempo de resposta obtido no 

pré-teste do instrumento de investigação dos processos da GC para PME da indústria de software 

pelos participantes foi de 16 minutos em média, conforme indicado por eles. As questões foram 

classificadas como claras e bem elaboradas e a escala utilizada como adequada. Nenhum dos 

participantes sugeriu alterações no instrumento de investigação. 

Contudo, foram feitas algumas alterações relacionadas à estrutura do instrumento. A 

dimensão “caracterização do respondente” e “caracterização da empresa” foi movida para depois 

da dimensão “avaliação do instrumento”. Essas três dimensões foram alocadas no final do 

instrumento, conforme sugerido por Günther (2003). Além disso, o texto de apresentação da 

pesquisa foi alterado e na dimensão “avaliação do instrumento” foram excluídas as questões 4 e 

5 relacionadas ao acréscimo e/ ou exclusão de alguma questão. No lugar dessas duas questões 

foram elaboradas outras duas. A primeira relacionada a mudanças no instrumento de investigação 

e a segunda relacionada à ligação das questões com as atividades realizadas no trabalho.  

A fim de comprovar a aplicabilidade do instrumento o mesmo foi submetido a um teste 

piloto. O instrumento administrado nesta etapa da pesquisa é apresentado no Apêndice VII. 

O instrumento foi enviado por e-mail para mais de 300 trabalhadores da indústria de 

software alocados em diversas organizações do setor. Apesar do instrumento ser específico para 

PME da indústria de software, também foi considerado para essa parte da pesquisa as respostas 

das grandes empresas, a fim de demonstrar que o instrumento de investigação não é limitado às 

PME do setor. 

 O e-mail consistiu em um convite para participação na pesquisa e continha informações 

sobre a instituição promotora, os objetivos da pesquisa e o link para participação na pesquisa, 

conforme apresenta o Apêndice VIII. A seleção dos participantes foi ao acaso e por indicação.  
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A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho e julho de 2017. O instrumento de 

investigação foi direcionado aos gerentes de projetos, desenvolvedores de software, analistas, 

consultores, suporte técnico e funcionários de setores administrativos das organizações. 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas do MS-Excel e as questões analisadas 

por meio de estatística descritiva. Optou-se também por realizar a medição da consistência 

interna do instrumento, sendo essa estimada pelo coeficiente alfa de Cronbach (CRONBACH, 

1951). Todas as questões foram submetidas a essa medição sendo seguidos os parâmetros 

sugeridos por Landis e Koch (1977) (conforme já apresentado na seção 3.4.1). 

 

5.3 Administração do instrumento de investigação  

 

A consistência interna do formulário, representada pelo alfa de Cronbach alcançou o 

valor 1, que é considerado satisfatório.  

O instrumento foi respondido por 68 indivíduos, trabalhadores de 36 diferentes 

organizações da indústria de software, distribuídas por sete diferentes Estados do Brasil e, 

também, situadas em organizações localizadas fora do Brasil (Portugal e Estados Unidos da 

América), conforme apresentado na Tabela 4. Dessas, 56% atendem o segmento privado, 8% o 

segmento público e 36% ambos segmentos. Esses dados evidenciam que a pesquisa foi bem 

ampla e envolveu diversas realidades, testando assim, a capacidade de investigação do 

instrumento de investigação proposto. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos respondentes por localidade. 

 

Localização da empresa Número de respondentes 

Paraná 45 

Mato Grosso 7 

Santa Catarina 3 

São Paulo 5 

Rio Grande do Sul 2 

Acre 1 

Rio de Janeiro 

Portugal 

3 

1 

Vale do Silício (Estados Unidos da América) 1 

TOTAL 68 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Observou-se que a maioria dos respondentes (73%) se encontram na região Sul do Brasil. 

O restante dos respondentes está localizado nos estados do Mato Grosso (10%), São Paulo (7%), 
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Rio de Janeiro (4%), Acre (1%) e em empresas localizadas fora do Brasil (3%), mais 

especificamente, em Portugal e no Vale do Silício - Estados Unidos.  

Quanto à caracterização das empresas, quatro informaram terem CMMI (Capability 

Maturity Model Integration)3, sendo duas nível 2, uma nível 5 e uma não informou. Quanto ao 

porte das empresas 75% se enquadram como micro, pequenas e médias empresas. Estas 

empregam 69% dos respondentes. O restante dos respondentes, 31%, estão alocados em grandes 

empresas. O perfil dos respondentes do instrumento para investigação dos processos da GC em 

PME da indústria de software é apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Perfil dos respondentes do instrumento para investigação dos processos da gestão do 

conhecimento em pequenas e médias empresas da indústria de software. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

                                                 
3 Modelo utilizado pela indústria de software para melhorar a qualidade do produto desde a sua concepção, 

desenvolvimento, entrega e manutenção. O modelo integra práticas voltadas para engenharia de software, engenharia 

de sistemas e engenharia de produtos (CONSTANTINESCU; IACOB, 2007). 
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Verificou-se que o instrumento foi respondido por indivíduos com diferentes perfis, 

alocados em cargos administrativos (7%), de liderança (20%) e operacionais (73%) (Figura 14-

C). A maioria dos respondentes são do gênero masculino (87%), com idade variando de 18 a 

mais de 48 anos, sendo a maior faixa etária registrada entre 18 e 29 anos (61%) (Figura 14-A). 

Quanto ao grau de formação, 10% tem ensino médio completo ou superior incompleto, 24% 

superior completo, 55% especialização na área completa ou incompleta e 11% mestrado ou 

doutorado (Figura 14-B). A maioria (65%) trabalha na empresa há mais de dois anos (Figura 14-

D). Portanto, esses dados demostram que o instrumento de investigação foi respondido por 

profissionais atuantes na indústria de software e alocados em diferentes realidades. Isso 

representa uma diversidade de ambientes e culturas que por si só atestam o instrumento de 

investigação proposto. 

 

5.3.1 Processo de criação 

A primeira dimensão do instrumento de investigação proposto teve como objetivo 

investigar a percepção dos indivíduos em relação à criação do conhecimento. Nessa dimensão 

seis temáticas foram analisadas, representadas pelas questões de Q1 a Q6, conforme apresentado 

na Figura 15.  

 

Figura 15 - Percepção dos respondentes sobre a dimensão “Processo de criação”. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os resultados mostram que a maioria dos indivíduos concordam plenamente ou 

concordam (96%) que a interação entre os membros da equipe gera novas ideias (Q1) e que uma 

nova ideia da equipe na qual ele está inserido melhora o produto final (Q5). Observa-se que os 
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respondentes acreditam que novas ideias aperfeiçoam outras já existentes (Q3) e, também, que a 

maioria (84%) apresenta novas ideias quando oportuno (Q6). Constatou-se que eles participam 

ativamente da resolução de problemas (Q2) e que a experiência que possuem é fundamental para 

resolução dos problemas (Q4). 

Entende-se que o processo de criação é reconhecido na indústria de software por 85% 

dos respondentes. Esse processo é contínuo e acontece por meio da interação entre os membros 

da equipe o que ajuda a resolver os problemas que surgem durante a execução das atividades e a 

aprimorar os conhecimentos já existentes melhorando, consequentemente, o produto final. 

 

5.3.2 Processo de registro 

A segunda dimensão teve como objetivo investigar se o processo de armazenamento é 

uma prática constante na indústria de software. Para isso foram analisadas cinco temáticas 

representadas pelas questões de Q7 a Q11, apresentadas na Figura 16. 

 

Figura 16 - Percepção dos respondentes sobre a dimensão “Processo de registro”. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora.  

 

Constatou-se que a maioria (88% e 65%) dos respondentes concordam plenamente ou 

concordam que é preciso registrar as informações para que estas não se percam (Q10) e que o 

registro delas ajuda os demais membros da equipe a executarem as suas atividades (Q8). A 

percepção de que o registro das informações incorpora o conhecimento à empresa (Q9) e que 
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este processo ajuda evitar erros e a reduzir o retrabalho na equipe (Q11) também foi um consenso 

entre os respondentes (65% e 81%, respectivamente). Em contrapartida, observou-se que menos 

da metade dos respondentes (44%) registram os processos relacionados à execução das tarefas 

(Q7). 

Na indústria de software, o “Processo de registro” é visto por 68% dos respondentes 

como importante. Apesar desse processo não ser um processo frequente para todos os 

respondentes observa-se que eles compreendem a necessidade de tal ação de forma que o 

conhecimento seja retido na organização não sendo, dessa forma, perdido.  

 

5.3.3 Compartilhamento de informações 

A terceira dimensão investigou oito temáticas representadas pelas questões de Q12 a 

Q19 relacionadas ao processo de compartilhamento do conhecimento. Os resultados são 

apresentados na Figura 17. 

 

Figura 17 - Percepção dos respondentes sobre a dimensão “Compartilhamento de informações”. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Verificou-se que a maioria dos respondentes (97%) concordam plenamente ou 

concordam que a troca de informações entre os membros da equipe reduz os erros e as incertezas 

durante a execução das tarefas (Q18). Verificou-se que maior parte dos respondentes (91%) se 
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sentem à vontade em compartilhar (Q15), contudo, eles ressaltaram (54%) que não conseguem 

compartilhar todas as informações que gostariam (Q19). Constatou-se que há uma troca de 

informações frequente entre os membros da equipe (Q12 e Q16) e que boas práticas de processo, 

projeto, código (Q14) e lições aprendidas (Q17) são compartilhadas pela maioria (93% e 81%, 

respectivamente). Notou-se também que os respondentes concordam plenamente ou concordam 

que o compartilhamento de informações promove a inovação (90%). 

O processo de “Compartilhamento de informações” é reconhecido como importante 

para a indústria de software por 87% dos respondentes. Observa-se que há a compreensão de que 

o conhecimento para ser útil à organização precisa ser compartilhado e que esse processo só 

acontece por meio da interação entre os membros da equipe. O compartilhamento do 

conhecimento mostra-se importante por promover a troca de conhecimento entre os membros da 

equipe facilitando a resolução de problemas, a criação de novos conhecimentos e a inovação. 

 

5.3.4 Utilização das informações 

A Figura 18 traz os resultados da dimensão “Utilização das informações” que teve como 

objetivo avaliar a percepção dos respondentes a respeito da busca e utilização do conhecimento, 

sendo investigadas seis temáticas representadas pelas questões de Q20 a Q25.  

 

Figura 18 - Percepção dos respondentes sobre a dimensão “Utilização das informações”. 
 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Os resultados mostram que os respondentes sabem “quem sabe o quê” dentro da 

organização e isso faz com que a busca por soluções seja mais rápida (Q21). Além disso, a maior 

parte dos respondentes (59%) concordam plenamente ou concordam que as informações 

armazenadas são úteis para a execução do trabalho (Q25). A busca pelo conhecimento em fontes 

das organizações (Q20) foi avaliada como frequente (75%), no entanto, a maioria dos 

respondentes (49% e 35%, respectivamente) não souberam dizer se as informações armazenadas 

são fáceis de serem encontradas (Q22) ou utilizadas (Q24). Observou-se também que a maioria 

dos respondentes (41%) discordam plenamente ou discordam que é mais fácil recorrer às 

informações armazenadas do que às pessoas (Q23). 

Observa-se nessa dimensão que a utilização do conhecimento armazenado na indústria 

de software ainda não é um processo frequente realizado pelos indivíduos (51%). Notou-se que 

a maioria dos respondentes considera a busca pelo conhecimento na organização difícil e que, 

apesar do conhecimento armazenado ser útil para a execução dos trabalhos, geralmente, ele não 

é fácil de ser encontrado. 

 

5.3.5 Processo de inovação 

A quinta dimensão é composta por 14 temáticas representadas pelas questões de Q26 a 

Q39, conforme apresentado na Figura 19. Diferentemente das dimensões anteriores, esta 

dimensão buscou investigar a percepção dos respondentes em relação ao apoio das empresas nos 

processos da GC e não a atuação deles nos processos.  

Constatou-se que maior parte (76%) dos respondentes concordam plenamente ou 

concordam que as empresas nas quais eles trabalham apoiam a colaboração entre os membros 

das equipes (Q26), apoiando a adoção de boas práticas (Q30) e a disseminação de lições 

aprendidas (Q34) (69% e 68%, respectivamente). Além disso, os respondentes concordam 

plenamente ou concordam (66%) que a empresa na qual trabalham é representada pelas diferentes 

especialidades dos seus funcionários (Q28).  

Quanto ao processo de armazenamento do conhecimento, 57% dos respondentes 

assinalaram concordar plenamente ou concordar que esse processo faz parte da cultura da 

organização (Q29). No entanto, um número expressivo de respondentes (49%) assinalaram que 

as informações registradas na empresa são esquecidas (Q31). 74% dos respondentes 

concordaram plenamente ou concordaram que a empresa na qual eles trabalham incentiva os 

indivíduos a aprimorar o seu conhecimento (Q33) e que novas ideias são incentivadas (Q32).  

Menos da metade dos respondentes (49%) concordaram plenamente ou concordaram 

que a empresa na qual trabalham atendem diferentes mercados (Q27) e 76% acreditam que as 
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empresas buscam melhorar continuamente os seus produtos (Q35). Constatou-se que a maioria 

(63%) das empresas lançou no último ano pelo menos um produto novo (Q36) e que elas (66%) 

têm o olhar no futuro (Q38). Nesse sentido, menos da metade dos respondentes (47%) apontaram 

que a empresa na qual eles trabalham investem em pesquisa e desenvolvimento (Q37), contudo, 

a maioria dos respondentes (53%) consideram a empresa na qual trabalham inovadora (Q39).  

 

Figura 19 – Percepção dos respondentes sobre a dimensão “Processo de inovação”. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Observa-se que 64% dos respondentes consideram o ‘processo de inovação’ essencial 

para a sobrevivência da indústria de software. Igualmente, nota-se que o conhecimento é o 

recurso direcionador dessas organizações uma vez que a indústria de software busca aprimorar 

constantemente o seu produto. Além disso, os dados demonstram que o ‘processo de inovação’ 

está diretamente relacionado com os processos da GC uma vez que a inovação só acontece 

quando novos conhecimentos são criados e compartilhados.  

 

5.3.6 O conhecimento na indústria de software 

A sexta e última dimensão do instrumento teve como objetivo avaliar o entendimento 

dos respondentes a respeito do papel do conhecimento na indústria de software. Essa dimensão 

é formada por 10 temáticas representadas pelas questões de Q40 a Q49, apresentadas na Figura 

20. 

 

Figura 20 – Percepção dos respondentes sobre a dimensão “O conhecimento na indústria de software”. 
 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Os dados evidenciaram que 56% dos respondentes concordam plenamente ou 

concordam que a experiência que eles possuem é suficiente para executar as atividades 

designadas a eles (Q40), no entanto, 65% discordam plenamente ou discordam recorrerem apenas 

às próprias experiências para a tomada de decisão (Q46). A grande maioria (91%) concorda 

plenamente ou concorda que o conhecimento adquirido por eles ajuda a melhorar o trabalho 

executado na empresa (Q42) e 40% não souberam dizer se somente aprendem executando certa 

atividade (Q43). Observou-se que metade dos respondentes discorda plenamente ou discorda que 

o conhecimento se encontra registrado somente em manuais, planilhas ou wikis (Q41). Verificou-

se nessa dimensão também que a maioria (65%) dos respondentes compreendem que o 

conhecimento segue um caminho dentro da empresa na qual eles trabalham (Q44), sendo o 

conhecimento individual incorporado ao produto final (Q45). Quanto ao conceito da GC (Q47), 

mais da metade dos respondentes (51%) disseram o conhecer. A grande maioria (65%) indicou 

não haver um setor específico para cuidar da GC (Q48) e 82% dos respondentes não souberam 

dizer, discordam plenamente ou discordam que a empresa na qual eles trabalham pratica a GC 

(Q49). 

Observa-se nessa dimensão que 63% dos respondentes sabem que o conhecimento que 

eles possuem é fundamental para o desenvolvimento das atividades que eles executam e que o 

conhecimento só é armazenado na empresa quando esse processo é incentivado pela própria 

organização ou por algum indivíduo ou grupo deles. Igualmente observa-se que os processos da 

GC ainda não são uma prática claramente definida para todos os indivíduos e que não há setores 

específicos para administrar esses processos.  

 

5.3.7 Avaliação do instrumento de investigação pelos respondentes 

A Tabela 5 mostra a relação entre o tempo de resposta real e o tempo de resposta 

considerado ideal para que o instrumento seja respondido. Observa-se que a maioria dos 

respondentes (78%) indicaram terem respondido o instrumento entre 10 e 15 minutos, sendo 

também este o tempo de resposta considerado ideal pela maioria (89%). Os demais respondentes 

disseram ter respondido o instrumento entre 15 e 20 minutos (13%), 20 e 25 minutos (6%) e mais 

de 30 minutos (3%). Nenhum dos respondentes considerou o tempo de resposta ideal superior a 

30 minutos. 
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Tabela 5 – Relação entre o tempo de resposta real e o tempo de resposta considerado ideal para o 

instrumento ser respondido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Quando questionados se as questões são de fácil entendimento, 93% dos respondentes 

disseram que sim. Nesse sentido, um dos respondentes, desenvolvedor de software (R9) de uma 

média empresa, destacou que as questões são claras, objetivas e coerentes com as atividades 

executadas. Um outro respondente, líder de projeto (R43) de uma grande empresa, ressaltou que 

foi fácil compreender o contexto das questões, uma vez que estas foram progredindo. 

Quando questionados se mudariam alguma coisa no instrumento, 49% dos respondentes 

disseram que não. Um arquiteto de software de uma grande empresa (R5), revelou ter achado 

interessante o instrumento, principalmente, as questões que focam no compartilhamento de 

ideias, nas lições aprendidas e na documentação dos processos a fim de evitar o retrabalho. Dos 

que assinalaram alterar alguma coisa no instrumento, 9% disseram mudar a escala utilizada. Um 

desenvolvedor de software de uma média empresa (R25), justificou essa escolha argumentando 

que algumas questões não são condizentes com as alternativas apresentadas, não sendo possível 

concordar ou discordar com a afirmação. No entanto, houve também os que concordaram com a 

escala utilizada, mas sugeriram modificações, tais como, um analista de sistemas de uma 

microempresa (R3), com mais de 10 anos de experiência na área, que sugeriu alterar a escala de 

1 a 5 para uma escala de 1 a 10, justificando que isso ampliaria as possibilidades de respostas. 

Houve também um desenvolvedor de software (R23), de uma média empresa com mestrado na 

área, que sugeriu reduzir o número de alternativas para concordo, nem concordo e nem discordo 

e discordo e um desenvolvedor de software (R10) de uma grande empresa que propôs a inversão 

da escala utilizada, sendo 1 atribuído a alternativa discordo plenamente e o 5 ao concordo 

plenamente.  

Quanto a exclusão de alguma questão, 20% dos respondentes disseram ser necessário, 

principalmente, pelo o fato do instrumento apresentar muitas questões, argumento utilizado, e.g., 

por um gerente de projetos de uma multinacional (R29), por dois desenvolvedores de software, 

sendo um de uma média empresa (R16) e o outro de uma pequena empresa (R44). Além disso, 

 Tempo de resposta 

real 

Tempo de resposta 

considerado ideal 

10 e 15 minutos 78% 89% 

15 e 20 minutos 13% 10% 

20 e 25 minutos 6% 1% 

Mais de 30 minutos 3% - 

TOTAL 100% 100% 
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um dos respondentes, suporte técnico de uma média empresa (R20), com graduação completa na 

área e experiência superior a dois anos, enfatizou que há perguntas bem parecidas no instrumento, 

o que causa certa redundância. 

 Houve também os que disseram acrescentar alguma questão (12%). Nesse sentido, um 

desenvolvedor de software (R28) de uma microempresa, com especialização na área e com 

experiência de dois anos, sugeriu acrescentar perguntas relacionadas a aceitação das ideias 

compartilhadas pelos membros da equipe e mais perguntas sobre o desenvolvimento de software. 

Um analista programador (R32), também com especialização na área, porém locado em uma 

multinacional há mais de três anos, sugeriu o acréscimo de uma questão relacionada ao uso de 

uma ferramenta específica para o armazenamento do conhecimento. Além disso, um gestor de 

projetos de uma multinacional (R65), com doutorado na área e experiência superior a 10 anos, 

propôs a inserção de uma pergunta relacionada às formas alternativas da GC.  

O restante dos respondentes (10%) disseram alterar a ordem das dimensões e a escala 

utilizada (4%), a escala utilizada e a exclusão de alguma questão (4%), a ordem das dimensões 

(1%) e a ordem das questões (1%).  

 

5.4 Workshop para validação do instrumento de investigação 

 

Participaram dessa etapa quatro indivíduos: um Empresário, um Professor 

Universitário, um Secretário Municipal de Tecnologia e um Gerente de Projetos. A 

caracterização desses participantes é apresentada no Quadro 22. Os quatro participantes possuem 

diferentes visões e representam diversas áreas relacionadas ao desenvolvimento de software o 

que proporciona para essa etapa da pesquisa a avaliação e validação do instrumento de 

investigação sob a perspectiva de diferentes perfis.  

 

Quadro 22 – Caracterização dos participantes do workshop em gestão do conhecimento na indústria de 

software. 

PARTICIPANTE DESCRIÇÃO 

Empresário do Setor de 

Software 

Empresário no ramo de desenvolvimento de software para área jurídica 

(média empresa) há mais de 20 anos e presidente de uma associação de 

empresas de tecnologia no estado do Paraná. 

Professor Universitário  Professor universitário. Já atuou como desenvolvedor de software e gestor 

de projetos.  

Secretário Municipal 

de Tecnologia 

Atua no mercado há mais de 10 anos como desenvolvedor de software e 

gerente de projetos. Atualmente, é secretário de tecnologia de um município 

no estado do Paraná.  

Gerente de Projetos  Essa participante tem experiência há mais de cinco anos como gerente de 

qualidade e gestora de projetos em empresas de médio porte. Já atuou como 

professora universitária. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Todos os participantes conseguiram responder o instrumento dentro dos 20 minutos pré-

estabelecidos, sendo 10,75 minutos em média o tempo de resposta. Quando questionados sobre 

a primeira impressão que tiveram em relação ao instrumento, todos os participantes afirmaram 

que as perguntas estão coesas e bem claras e que o instrumento traz perguntas voltadas à GC e a 

inovação. Para o Professor Universitário o instrumento investiga o ciclo do conhecimento na 

organização. Nesse sentido, ele destacou que: 

 

“Nós observamos aqui um ciclo. Um ciclo claro (...) que passa por um processo de 

criação, pelo processo de registro, compartilhamento (...). Nós se juntamos, discutimos 

a pergunta, compartilhamos ideia, compartilhamos informação para criar um produto. 

Ele [instrumento] aborda também a situação de como se registrar o conhecimento de 

alguma forma” (Professor Universitário, 02/09/2017). 

 

Já o Secretário Municipal de Tecnologia e a Gerente de Projetos enfatizaram que a 

primeira impressão que tiveram em relação ao instrumento foi quanto à inovação. A Gerente de 

Projetos ressaltou que a GC se relaciona ao processo de inovação e que o instrumento investiga 

isso. Para o Secretário Municipal de Tecnologia a inovação é o foco do instrumento e o resto é o 

meio. Eles destacaram que: 

 

“O questionário em si, de forma geral, trata como a gestão do conhecimento se comporta 

dentro do processo de inovação, de forma macro, especificamente, para uma empresa 

de software, para uma indústria de software” (Secretário Municipal de Tecnologia, 

02/09/2017). 

 

“Eu percebi que a inovação é o foco [do instrumento] e o resto é o meio. A questão do 

meio, de você utilizar o processo de registro, o processo de criação, o compartilhamento 

das informações e a utilização dessas informações vai gerar inovação” (Gerente de 

Projetos, 02/09/2017). 

 

Os participantes também opinaram sobre a objetividade das questões. Todos disseram 

que as questões estão bem objetivas e que são fáceis de responder. Ninguém teve dificuldade 

para compreender as questões. Nesse sentido, o  Empresário do setor de software destacou que: 

 

“[As questões] estão claras e objetivas (...). Se a pergunta não tem uma resposta que 

seja fácil de responder, a gente não pode colocar para uma pesquisa. Se é uma pesquisa 

que eu preciso pensar demais vou falar assim: eu vou gastar energia nisso para 

quê?” (Empresário do setor de software, 02/09/2017). 

 

Quanto ao número de questões e organização do instrumento, todos, inicialmente, 

disseram estar adequado. Contudo, o Empresário do setor de software ressaltou que apesar do 

instrumento poder ser respondido rapidamente, a dimensão de inovação pode assustar, pois ela 
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apresenta 14 questões. Ele sugeriu a redução desse número, o que todos os outros participantes 

concordaram. Sobre isso o Empresário do setor de software argumentou que: 

 

“E sei que quanto mais você pergunta mais coisas você acaba captando. Mas, quanto 

mais você coloca, o cara pode desistir no meio do questionário. E por mais que ele seja 

salvo por etapas, no caso do questionário eletrônico, você perde uma riqueza de detalhes 

(...). A gente quer ampliar para ter maiores informações, mas é difícil” (Empresário do 

setor de software, 02/09/2017). 

 

Quando indagados se as questões condizem com as dimensões nas quais estão inseridas, 

o Empresário do setor de software, o Professor Universitário e o Secretário Municipal de 

Tecnologia disseram que sim. A Gerente de Projetos disse não ter visto sentido em algumas 

questões, mas disse compreender que se elas estão inseridas naquela dimensão porque elas fazem 

sentido para a pesquisa. Sobre isso ela ressaltou que: 

 

“Em algumas questões eu não consegui ver sentido nas dimensões que você colocou, 

mas você como pesquisadora deve ter colocado essas questões por ter um nexo que, de 

repente, não estamos vendo” (Gerente de Projetos, 02/09/2017). 

 

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas, a Gerente de Projetos afirmou 

que, de uma certa forma, as questões não estão direcionadas para um único cargo na indústria de 

software, sendo preciso analisá-las, ora como gestor, ora como desenvolvedor. 

 

“Eu senti um pouco de dificuldade. Em alguns momentos eu precisei falar como um 

desenvolvedor/ funcionário de uma empresa de software e em outros momentos como 

um gestor e como um coordenador da equipe, tudo mais. Então, eu não consegui ver 

uma linha de atuação geral. Isso pode interferir nas respostas porque em um momento 

eu analisei como gestor e em outro como desenvolvedor” (Gerente de Projetos, 

02/09/2017). 

 

Quanto a escala utilizada todos concordaram estar adequada. No entanto, o Empresário 

do Setor de Software e a Gerente de Projetos disseram não ter lido as instruções e marcado 

erroneamente as duas primeiras questões, quando se atentaram que o 1 era a nota máxima e o 

cinco a nota mínima. Com respeito a isso, o Empresário do Setor de Software argumentou que 

as pessoas, de forma geral, não leem instruções o que pode, nesse caso, interferir nas respostas. 

Já para a Gerente de Projetos isso está relacionado ao conceito de que 5 é melhor que 1. 

 

“As pessoas não leem isso aqui e colocam a nota máxima. Ele não lê. As pessoas não 

leem. Ninguém lê instrução” (Empresário do Setor de Software, 02/09/2017). 
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“Eu acho que isso entra em um conceito antropológico de usabilidade. Porque nós 

estamos fadados a falar que o cinco é melhor que o um” (Gerente de Projetos, 

02/09/2017). 

 

Como solução, o Empresário do Setor de Software sugeriu o uso de “carinhas” ao invés 

de números. Os demais participantes concordaram com a sugestão e disseram ainda, que isso só 

alterará a forma de apresentação e não o conceito, conforme as justificativas apresentadas pelo 

Empresário do Setor de Software e pela Gerente de Projetos: 

 

“Participei de uma avaliação esses dias atrás. O cinco era nota máxima e o um era nota 

péssima. Então eu estou vindo de uma avaliação que o cinco era o top. Eu não li. Já ia 

responder aqui que o cinco era nota máxima. Já ia responder tudo errado. Números são 

importantes, talvez se você conseguir colocar cor, colocar caretinhas, acho que ajuda. 

Eu já vi. É a mesma coisa. Elas têm o mesmo peso” (Empresário do Setor de Software, 

02/09/2017). 

 

“É tudo jeito diferente mais não sai do 1 ao 5. Não sai do conceito” (Secretário 

Municipal de Tecnologia, 02/09/2017). “Se formos pensar dessa forma é viável porque 

você tem as cinco opções ali, fluentes pra você trabalhar. Essa situação aconteceu 

comigo. Eu voltei para ler, para ver realmente qual era a ordem” (Gerente de Projetos, 

02/09/2017). 

 

Em relação as dimensões propostas, todos disseram que estão condizentes com a 

indústria de software e que são processos que acontecem rotineiramente. Contudo, os 

participantes do workshop salientaram que um dos grandes problemas da indústria de software 

está relacionado a utilização das informações, tema de investigação da “Dimensão 4”. Sobre isso 

o Empresário do Setor de Software argumentou que o armazenamento do conhecimento acontece 

na indústria de software, mas dificilmente as informações são recuperadas. Segundo ele: 

 

“Todas as ações levam a só uma. Até criar, registrar e compartilhar é uma coisa. Falar 

que os outros utilizam é uma coisa mais difícil. Pode-se dizer que é o processo mais 

complexo que a gente tem” (Empresário do Setor de Software, 02/09/2017). 

 

Sobre o mesmo assunto, o Professor Universitário afirmou que as informações 

armazenadas na indústria de software não são reutilizadas, apesar de resolverem grande parte dos 

problemas relacionados aos processos executados, conforme relatado por ele: 

 

“Eu daria um foco maior na reutilização da informação já existente. Eu acredito que 

esse seja o grande gargalo em todas as organizações (...). Eu acho que hoje todas as 

empresas, todas as organizações, você tem um banco de dados gigante de coisas, de 

assuntos, e de conversas, e de matérias e materiais que resolveriam diversos problemas, 

mas que ninguém passa olhando” (Professor Universitário, 02/09/2017). 

 



136 

 

 

Dando continuidade à discussão, a Gerente de Projetos destacou que, na maioria das 

vezes, os funcionários deixam de usar a wiki da organização na qual eles trabalham para ir em 

busca da informação na web. Sobre isso ele relatou que: 

 

“Por que que eu não busco informação na wiki da empresa e busco na web? Por que que 

a empresa quer wiki? Ela quer wiki porque são informações dela, às vezes, ela não quer 

compartilhar porque tem uma experiência. Ela não quer dar aquele conhecimento, de 

repente, para um concorrente, alguma coisa nesse sentido. Só que na realidade, os 

funcionários deixam, muitas vezes, de utilizar a wiki para utilizar a própria web. (...) 

Mas é uma das coisas, uma sensação que eu tenho de que a gente não utiliza as 

experiências passadas” (Gerente de Projetos, 02/09/2017). 

 

O Professor Universitário complementou os argumentos pela Gerente de Projetos 

enfatizando que a busca pela informação acontece mais na web do que na wiki da organização 

devido ao fato dos mecanismos de busca disponíveis na web facilitarem esse processo. Dessa 

forma, ele expressou que: 

 

“Hoje você começa a digitar uma palavra no Google ele já te completa a frase. Isso 

culturalmente faz o cara não precisar se esforçar muito. Dentro da empresa você não 

consegue fazer isso, por mais que a empresa seja organizada, que tenha tecnologia e 

que tenha uma equipe que pense em cuidar de processos dentro da empresa, você não 

consegue ter essa facilidade. Tenta buscar uma informação no Redmine, por exemplo. 

Você não consegue. É difícil. (...) Você chega no Google começa a digitar e já 

completaram pra você. Você não tem o trabalho de terminar” (Professor Universitário, 

02/09/2017).  

 

No entanto, para o Empresário do Setor de Software o problema está nas ferramentas 

utilizadas para armazenar informação. Para ele essas ferramentas não conseguem buscar o 

contexto como um todo. Elas só buscam por palavras-chave indexadas. 

 

“Ela [ferramenta] não busca seu contexto. Ela busca só palavras-chave, que você 

indexou. Se a ferramenta não for inteligente não adianta. O Google faz. Ele busca. Olha 

tem tudo isso daqui. Categoriza e te mostra” (Empresário do Setor de Software, 

02/09/2017). 

 

Sobre a dimensão “Processo de criação”, o Professor Universitário destacou que as 

questões mostram um processo aberto e que é assim que um processo deve ser. Deu ênfase ainda 

ao processo de inovação, resultado, de acordo com ele, da transformação do conhecimento na 

organização, conforme expresso por ele: 

 

“O processo de criação fala do compartilhamento, todo ele fala do compartilhamento. 

Todo processo precisa ser aberto e ter aqueles post-its na parede porque o processo tem 

que ser aberto e transparente para que todo mundo veja, tem que ser compartilhado. Aí, 
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a inovação já é uma coisa que ela já passa ser até meio que automática nesse processo 

porque o processo vai se moldando, vai se transformando. Foi isso que a gente viu. Eu 

acho que isso fala no questionário” (Professor Universitário, 02/09/2017). 

 

Sobre a dimensão “O conhecimento na indústria de software” o Professor Universitário 

disse não ter compreendido muito bem as questões, uma vez que as questões anteriores estão 

voltadas para integração do indivíduo à equipe em que ele trabalha e que as questões desta 

dimensão estão voltadas para o “eu”. Segundo o Professor Universitário: 

 

“O subitem 6 que fala sobre conhecimento. Ele fala sobre o ser, "eu". A minha 

experiência, o meu conhecimento, e todo o restante dele. Mas, ficou confuso para mim. 

Porque todo o restante do questionário ele fala da equipe, da troca de experiência da 

equipe, do crescimento da equipe, da troca de informações e experiência da equipe. Aí 

no último ponto ele fala do meu conhecimento” (Professor Universitário, 02/09/2017). 

 

Contrapondo a opinião do Professor Universitário, o Empresário do Setor de Software 

disse que ele concorda com a dimensão proposta. Para ele, só se chega na equipe quando se vê o 

aspecto individual primeiro. Sendo assim, ele ressaltou que:  

 

“Aí a discordância, eu acredito que você perguntou isso de ser o “eu” para você também 

ter um aspecto analítico. Porque você pode ter o aspecto sintético, juntando esse 

analítico. (...) Se for identificado por nichos de grupos dentro do negócio, quais grupos 

estão satisfeitos e quais grupos não estão satisfeitos. Para você chegar na equipe, como 

é que eu chego na equipe sem saber o individual. O "eu" era para chegar no analítico. 

Aí você faz uma mediana, cortando as notas de ponta e ficando com a média. Eu também 

posso pensar nesses "eus" dentro de uma equipe satisfeita. E isso é um bom instrumento 

para o RH, de treinamento, de recuperação” (Empresário do Setor de Software, 

02/09/2017). 

 

Sobre a dimensão “Processo de inovação”, os participantes deixaram claro a 

importância de se investigar sobre esse assunto na indústria de software. O Secretário Municipal 

de Tecnologia evidenciou que esse processo acaba se confundindo com o processo de criação, 

mas que, na verdade, ambos se complementam. Ele ressaltou que: 

 

“A gente conversou aqui sobre o processo de inovação. Eu entendi que é um processo 

de início né? Na minha visão esse processo de criação, as seis perguntas, ele faz parte 

do processo de inovação. Mas, considerando que eu não tenho um produto, não tenho 

nada, então daí seria um processo de criação. Quando eu saio do zero, eu tenho processo 

de criação, aí vou ter o produto, depois eu vou ter inovação em cima desse produto” 

(Secretário Municipal de Tecnologia, 02/09/2017). 

 

Quando questionados se aplicariam o instrumento para investigação dos processos da 

GC nas organizações nas quais trabalham, todos os participantes disseram que sim. De uma 

forma geral, destacaram que o instrumento gera uma percepção sobre o fluxo do conhecimento 
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na indústria de software. Nesse âmbito, a Gerente de Projetos destacou que o instrumento é um 

importante instrumento capaz de ajudar a organização a refletir sobre a GC e os seus processos. 

Ele ressaltou que: 

 

“Eu acho que você consegue ter uma percepção do conhecimento e pode até provar, 

para fazer o cara refletir que essa gestão do conhecimento, talvez, dentro da empresa 

que está sendo aplicada, talvez, não tenha funcionamento. Não tenha serventia. Acho 

que talvez, mostre até uma realidade que ele não gostaria de ouvir, de conhecer” 

(Gerente de Projetos, 02/09/2017). 

 

De uma forma geral, o instrumento proposto foi considerado válido pelos participantes 

do workshop para investigação dos processos da GC em PME da indústria de software. O Quadro 

23 apresenta uma síntese dos principais aspectos discutidos pelos participantes. 

 

Quadro 23 – Principais aspectos discutidos durante o workshop. 

ASPECTOS INVESTIGADOS 

Empresário 

do Setor de 

Software 

Professor 

Universitário 

Secretário 

Municipal 

de 

Tecnologia 

Gerente 

de 

Projetos 

Tempo de resposta 7 min 12 min 10 min 14 min 

As questões estão relacionadas as 

atividades executadas na indústria de 

software 

Sim Sim Sim Sim 

As questões estão claras e coesas Sim Sim Sim Sim 

As questões estão relacionadas com a GC Sim Sim Sim Sim 

As questões estão relacionadas com a 

inovação 
Sim Sim Sim Sim 

As questões são objetivas Sim Sim Sim Sim 

O número de questões é adequado Não1 Sim Sim Sim 

As questões condizem com as dimensões 

nas quais estão inseridas 
Sim Sim Sim Não2 

A ordem das questões interferiu nas 

respostas 
Não Não Não Não 

A ordem das dimensões interferiu nas 

respostas 
Não Não Não Não 

Há questões ambíguas Não Não Não Não 

A escala utilizada é adequada Sim Sim Sim Sim 

Acrescentaria alguma coisa Não Sim3 Não Não 

Excluiria alguma coisa Sim4 Não Não Não 

Mudaria alguma coisa5 Sim Sim Sim Sim 

Administraria o instrumento de 

investigação na organização na qual você 

trabalha para investigar os processos da GC 

Sim Sim Sim Sim 

1 – Ressaltou que a dimensão 5 – processo de inovação apresenta um grande número de questões. 

2 – Afirmou não ter visto sentido em algumas questões, mas disse concordar por ter algum nexo com a pesquisa. 

3 – Sugeriu um olhar mais atento para a dimensão 4 – utilização das informações. 

4 – Sugeriu a síntese das questões da dimensão 5 – processo de inovação. 

5 – Todos concordaram com a escala utilizada, mas sugeriram o uso de “carinhas” ao invés de números. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Com base nos resultados obtidos com o instrumento de investigação e os relatos 

oriundos do workshop realizou-se um refinamento das questões propostas, conforme apresentado 

na próxima seção. 

 

5.5 Refinamento do intrumento de investigação 

 

Os dados obtidos com a avaliação do instrumento de investigação no teste piloto e no 

workshop mostraram que o questionário é um instrumento válido para investigação da GC em 

PME da indústria de software. Contudo, levando-se em consideração as sugestões obtidas por 

ambas avaliações foi necessária a realização de uma análise apurada do instrumento, a fim de 

justificar o aceite ou não das sugestões.  

 

5.5.1 Escala utilizada 

Apesar de alguns respondentes terem dito que algumas questões não são condizentes 

com as alternativas apresentadas optou-se por manter a escala utilizada no teste piloto, de 1 a 5, 

sendo 1 considerado concordo plenamente e 5 discordo plenamente, conforme proposto por 

Likert (1932). Acredita-se que a ampliação da escala de 1 a 10 aumentaria, com certeza, as 

possibilidades de resposta, mas não alteraria concretamente a análise dos resultados, uma vez 

que as alternativas de 1 a 4 estariam relacionadas com a opção de concordo, as alternativas 5 e 6 

nem concordo, nem discordo e as alternativas 7 a 10 com a opção de discordo. Nesse âmbito, a 

redução do número de alternativas para três também não foi aceita. 

O uso de carinhas ao invés de números como sugerido pelos participantes do workshop 

foi considerada uma opção alternativa do uso da escala utilizada, tornando as respostas às 

questões mais visuais e menos maçantes. A Figura 21 mostra como ficarão as opções de resposta. 

 

Figura 21 – Representação alternativa para apresentação da escala utilizada no instrumento proposto para 

investigação dos processos da gestão do conhecimento em pequenas e médias empresas da indústria de 

software. 

 

     
Concordo 

plenamente 

Concordo Nem 
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Discordo Discordo 

plenamente 

 

    

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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5.5.2 Alteração e exclusão de alguma questão 

Ambas as avaliações mostraram a insatisfação de alguns respondentes quanto ao número 

de questões investigadas. Alguns alegaram haver questões parecidas e ambíguas, mas não 

sugeriram diretamente qual questão eliminar. Sendo assim, o instrumento foi submetido a uma 

análise criteriosa, a fim de eliminar as questões que não alcançaram o objetivo estabelecido ou 

que geraram respostas semelhantes. O Quadro 24 mostra uma síntese das questões que foram 

alteradas ou excluídas nesta etapa da pesquisa. 

 

Quadro 24 – Alterações realizadas no instrumento proposto para investigação dos processos da gestão 

do conhecimento na indústria de software. 

DIMENSÕES QUESTÕES INVESTIGADAS OPÇÃO ESCOLHIDA 

D3 

COMPARTILHAMENTO 

DE INFORMAÇÕES 

Q18. A troca de informações 

reduz os erros e incertezas durante 

a execução das tarefas da minha 

equipe. 

ALTERAR para: A troca de 

informações entre os membros da 

equipe reduz os erros e incertezas 

durante a execução das tarefas. 

D4 

UTILIZAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES 

Q22. As informações 

armazenadas na empresa são 

fáceis de serem encontradas. 

Questão semelhante à questão Q24. 

ALTERAR para: “As informações 

armazenadas na empresa são fáceis 

de serem encontradas e utilizadas.” 

Q23. Quando preciso de soluções 

rápidas é mais fácil recorrer às 

informações armazenadas do que 

às pessoas. 

ALTERAR para: Quando preciso de 

soluções rápidas, primeiro recorro 

às informações armazenadas na 

organização e depois às pessoas.  

Q24. É fácil de utilizar as 

informações armazenadas na 

empresa. 

EXCLUIR: questão semelhante a 

questão Q22. 

Q25. As informações 

armazenadas em manuais, 

planilhas e wikis, por exemplo, são 

úteis para que eu execute o meu 

trabalho. 

EXCLUIR: questão semelhante a 

questão Q20. 

D5 

PROCESSO DE 

INOVAÇÃO 

Q27. A empresa na qual eu 

trabalho atende diferentes 

mercados. 

EXCLUIR: questão não interfere no 

contexto. 

Q31. As informações registradas 

em manuais, planilhas e wikis, por 

exemplo, muitas vezes são 

esquecidas. 

MUDAR para dimensão D2 – 

Processo de registro. 

D6 

O CONHECIMENTO NA 

INDÚSTRIA DE 

SOFTWARE 

Q40. A minha experiência é 

suficiente para executar as 

atividades que realizo. 

EXCLUIR: Questão semelhante à 

questão Q46. 

Q41. O conhecimento da empresa 

na qual eu trabalho está registrado 

somente em manuais, planilhas ou 

wikis, por exemplo. 

ALTERAR para: 

O conhecimento da empresa na qual 

eu trabalho está registrado apenas 

em documentos. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Optou-se por excluir as questões Q24, Q25 e Q40 por elas estarem semelhantes com as 

questões Q22, Q20 e Q46, respectivamente. A questão Q27 também foi excluída por estar fora 

do contexto. As demais alterações foram em relação, especificamente, a adequações no contexto 

de algumas questões. Foram alteradas as questões Q18, Q22, Q23 e Q41. A questão Q18 foi 

alterada de “A troca de informações reduz os erros e incertezas durante a execução das tarefas 

da minha equipe” para “A troca de informações entre os membros da equipe reduz os erros e 

incertezas durante a execução das tarefas”. Constatou-se que a questão Q22 era muito semelhante 

com a questão Q24 que como já mencionado foi excluída. No entanto, foi preciso fazer uma 

alteração na questão. Ela foi alterada de “As informações armazenadas na empresa são fáceis de 

serem encontradas” para “As informações armazenadas na empresa são fáceis de serem 

encontradas e utilizadas”. 

A questão Q23 também passou por uma adequação no contexto. Ela foi alterada de 

“Quando preciso de soluções rápidas é mais fácil recorrer às informações armazenadas do que às 

pessoas” para “Quando preciso de soluções rápidas, primeiro recorro às informações 

armazenadas na organização e depois às pessoas”. Já a questão Q41 foi alterada de “O 

conhecimento da empresa na qual eu trabalho está registrado somente em manuais, planilhas ou 

wikis, por exemplo” para “O conhecimento da empresa na qual eu trabalho está registrado apenas 

em documentos”. 

 

5.5.3 Inserção de questões 

Quanto à inserção de questões relacionadas a aceitação de ideias compartilhadas optou 

se por inserir a seguinte questão na dimensão “Compartilhamento de informações”: “As ideias 

compartilhadas entre os membros da equipe, geralmente, são aceitas”. Essa questão investiga o 

grau de aceitação das ideias compartilhadas entre os membros da equipe. Em relação ao 

acréscimo de questões relacionadas ao desenvolvimento de software, a sugestão não foi aceita, 

uma vez que os processos da GC são o foco principal do instrumento. 

Também não foi aceita a sugestão relacionada ao acréscimo de uma questão sobre o uso 

de uma ferramenta específica para o armazenamento do conhecimento, uma vez que é 

subentendido o uso de ferramentas como subsídio aos processos da GC. Em relação a inserção 

de uma pergunta quanto a formas alternativas da GC considerou-se não ser o foco do instrumento. 

Contudo, observou-se a necessidade de acrescentar uma questão na dimensão 5, com o 

objetivo de verificar a percepção do respondente quanto as políticas voltadas para inovação. 

Portanto, elaborou-se a seguinte questão: “A empresa na qual eu trabalho tem políticas voltadas 

para a inovação”. 
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5.6 Versão final do instrumento do investigação 

 

Tendo em vista todas as fases realizadas da pesquisa que consistiu de estudos 

preliminares envolvendo desde uma rigorosa revisão sistemática da literatura até pesquisas 

quantitativas e qualitativas compreendendo entrevistas e a realização de um workshop apresenta-

se, então, a versão refinada e consolidada do instrumento proposto para investigação dos 

processos da GC em PME da indústria de software. 

O instrumento é constituído por 46 questões, distribuídas por seis dimensões, cada uma 

com uma missão e direcionadores específicos, conforme já apresentado na seção 5.1. As 

dimensões estão relacionadas com os processos de criação, armazenamento, compartilhamento 

e aplicação do conhecimento na indústria de software. O Quadro 25 apresenta a versão final do 

instrumento para investigação dos processos da GC em PME da indústria de software. 

 

Quadro 25 – Versão final do instrumento proposto para investigação dos processos da gestão do 

conhecimento em pequenas e médias empresas da indústria de software. 

PROCESSO DE CRIAÇÃO 

Q1 A interação entre os membros da equipe gera novas ideias. 

 
 

Q2 Nas duas últimas semanas eu apresentei para minha equipe pelo menos uma ideia que ajudou 

a resolver um problema. 

 
 

Q3 Uma nova ideia da minha equipe aperfeiçoa uma outra ideia já existente. 

 
 

Q4 Durante a execução das minhas tarefas surgem problemas que dependem da minha experiência 

para serem resolvidos.  

 
 

Q5 Uma nova ideia da minha equipe melhora o produto final (software). 

 
 

Q6 Quando eu tenho oportunidade apresento novas ideias para a minha equipe.  

 
 

PROCESSO DE REGISTRO 

Q7 Eu registro os processos relacionados à execução das minhas tarefas em manuais, planilhas ou 

wikis, por exemplo. 
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Q8 O registro da minha experiência na empresa ajuda os meus colegas de trabalho a executarem 

as suas atividades. 

 
 

Q9 Quando eu registro informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu estou 

incorporando um pouco das coisas que eu sei a empresa. 

 
 

Q10 Para evitar que as informações se percam na empresa é necessário registrá-las. 

 
 

Q11 Quando eu registro as informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu ajudo a 

evitar erros e a reduzir o retrabalho da minha equipe. 

 
 

Q12 As informações registradas em manuais, planilhas e wikis, por exemplo, muitas vezes são 

esquecidas. 

 
 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Q13 Os meus colegas de trabalho me ajudam a lidar com situações que desconheço. 

 
 

Q14 O compartilhamento de informações na empresa promove a inovação. 

 
 

Q15 Eu converso sobre boas práticas de processo, projeto, código ou outro com os meus colegas 

de trabalho. 

 
 

Q16 Eu me sinto à vontade em ensinar as coisas que eu sei para os meus colegas de trabalho. 

 
 

Q17 Eu ajudo os meus colegas de trabalho a lidarem com situações que eles desconhecem. 

 
 

Q18 Eu debato as lições aprendidas com os meus colegas de trabalho. 

 
 

Q19 A troca de informações entre os membros da equipe reduz os erros e incertezas durante a 

execução das tarefas. 

 
 

Q20 Eu consigo compartilhar todas as informações que eu gostaria com os meus colegas de 

trabalho. 

 
 



144 

 

 

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Q21 Quando necessário eu recorro às informações armazenadas em manuais, planilhas e wikis, por 

exemplo, para executar o meu trabalho. 

 
 

Q22 Eu sei “quem sabe o quê” dentro da empresa e isso faz com que a busca por soluções seja 

rápida. 

 
 

Q23 As informações armazenadas na empresa são fáceis de serem encontradas e utilizadas. 

 
 

Q24 Quando preciso de soluções rápidas, primeiro recorro às informações armazenadas na 

organização e depois às pessoas. 

 
 

PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Q25 A empresa na qual eu trabalho incentiva a colaboração entre os seus funcionários. 

 
 

Q26 A empresa na qual eu trabalho é representada pelas diferentes especialidades dos seus 

funcionários. 

 
 

Q27 A empresa na qual eu trabalho incentiva o registro dos processos que eu desenvolvo. 

 
 

Q28 As boas práticas são adotadas pela empresa na qual eu trabalho. 

 
 

Q29 A empresa na qual eu trabalho incentiva novas ideias. 

 
 

Q30 A empresa na qual eu trabalho incentiva os indivíduos a aprimorar o seu conhecimento. 

 
 

Q31 A empresa na qual eu trabalho tem políticas voltadas para a inovação. 

 
 

Q32 A empresa na qual eu trabalho incentiva a disseminação de lições aprendidas. 

 
 

Q33 A empresa na qual eu trabalho busca melhorar continuamente os seus produtos (software). 
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Q3 

 

A empresa na qual eu trabalho lançou no último ano pelo menos um produto novo. 

 
 

Q35 A empresa na qual eu trabalho investe em pesquisa e desenvolvimento. 

 
 

Q36 Está claro para mim que a minha empresa tem o olhar no futuro. 

 
 

Q37 A empresa na qual eu trabalho é inovadora. 

 
 

O CONHECIMENTO NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

Q38 O conhecimento da empresa na qual eu trabalho está registrado apenas em documentos. 

 
 

Q39 O conhecimento adquirido por mim ajuda a melhorar o meu trabalho na empresa. 

 
 

Q40 Eu só aprendo fazendo. 

 
 

Q41 Eu enxergo o fluxo do conhecimento dentro da empresa na qual eu trabalho. 

 
 

Q42 Eu entendo que o meu conhecimento está incorporado ao produto final (software). 

 
 

Q43 Eu recorro somente às minhas experiências para tomar decisões no presente. 

 
 

Q44 Eu conheço o conceito de gestão do conhecimento. 

 
 

Q45 A empresa na qual eu trabalho tem um setor específico para cuidar da gestão do conhecimento. 

 
 

Q46 A empresa na qual eu trabalho pratica a gestão do conhecimento. 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A primeira dimensão – ‘Processo de criação” – teve como missão investigar se o 

processo de criação do conhecimento é uma prática realizada na indústria de software e quais os 
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fatores promotores desse processo, uma vez que o desenvolvimento de um software é 

essencialmente um processo de criação do conhecimento (BAILIN, 1997). As questões dessa 

dimensão estão voltadas para a interação entre os membros da equipe, ao aperfeiçoamento de 

conhecimentos já existentes, a apresentação de novas ideias para a equipe e ao aperfeiçoamento 

do produto final (software). Nesse sentido, saber onde o conhecimento é criado é essencial para 

compreender com maior profundidade como ele é processado e quais os fatores que impulsionam 

esse processo, ajudando os gestores e líderes a compreenderem os pontos que podem ser 

melhorados para realização desse processo. Ressalta-se que é a partir do processo de criação do 

conhecimento que o processo de inovação acontece na indústria de software (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997), processo este que aperfeiçoa um conhecimento já existente. Dessa forma, 

compreender que o processo de criação é uma prática na indústria de software permite que os 

gestores e líderes incentivem os membros da sua equipe a desenvolverem novas habilidades e 

capacidades o que garante a sobrevivência da indústria de software no mercado.  

A segunda dimensão – “Processo de registro” tem como missão investigar se o processo 

de armazenamento do conhecimento acontece na indústria de software. Armazenar conhecimento 

evita que o conhecimento se perca na organização (CERCHIONE; ESPOSITO, 2017) e, 

consequentemente, não gere valor. Além disso, quando o processo de armazenamento acontece 

na organização de forma efetiva o conhecimento é sistematizado em forma de informações (KIM; 

KRAUT, 2016) o que facilita a busca por outros indivíduos e recuperação (ARGOTE; 

MCEVILY; REAGANS, 2003). Nesse sentido, as questões da dimensão ‘Processo de registro’ 

investigam se o armazenamento do conhecimento nas organizações é uma prática comum entre 

os indivíduos e se esses compreendem que o registro do conhecimento na organização evita que 

o conhecimento se perca. 

A missão da terceira dimensão – ‘Compartilhamento de informações’ – é identificar se 

o conhecimento é compartilhado entre os membros da equipe a fim de promover um bom 

desenvolvimento do trabalho. De forma geral, as questões estão relacionadas com o fato de o 

conhecimento ser compartilhado para ser útil à organização a fim de promover a inovação. O 

processo de compartilhamento do conhecimento é essencial para organizações intensivas em 

conhecimento (CUI, 2017), como é o caso da indústria de software. Nesse sentido, compartilhar 

conhecimento exige a interação entre os indivíduos o que possibilita a troca de informações sobre 

determinado assunto. Isso possibilita que o conhecimento seja transformado com base na 

experiência, no contexto e na capacidade de interpretação e reflexão do indivíduo (HENDRIKS, 

1999). Na indústria de software o compartilhamento do conhecimento é fundamental para manter 

e gerar novos conhecimentos. Portanto, identificar se o compartilhamento do conhecimento é um 
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processo vigente na indústria de software ajuda os gestores e líderes compreenderem e a 

investigarem com maior profundidade as práticas que promovem esse processo.  

A quarta dimensão – ‘Utilização das informações’ – tem como missão investigar se o 

conhecimento disponível no ambiente organizacional é utilizado pelos indivíduos para execução 

das suas respectivas tarefas. As questões investigam o motivo pelo qual os indivíduos buscam 

conhecimento e se o conhecimento armazenado é fácil de ser recuperado e utilizado. Saber se os 

indivíduos têm facilidade em acessar a base de conhecimento da organização significa 

compreender que o processo de armazenamento do conhecimento é efetivo e que parte do 

conhecimento armazenado será utilizada (DALKIR, 2011; ZACK, 1999), seja na criação de 

novas ideias ou nas tarefas executadas diariamente.  

A quinta dimensão – ‘Processo de inovação’ – tem como missão relacionar os processos 

da GC com a inovação. Diferente das dimensões anteriores, essa dimensão investiga a percepção 

dos indivíduos sobre a empresa que eles trabalham. As questões estão direcionadas para 

investigação do conhecimento como principal ativo da indústria de software e se isso está claro 

para todos os indivíduos envolvidos no processo de desenvolvimento de software. Essa dimensão 

direciona também se há o incentivo referente aos processos de criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. Bhatt (2001) destaca que o conhecimento para 

gerar valor precisa ser empregado em serviços, processos e produtos da organização. Além disso, 

para ser inovadora as organizações precisam investir em pesquisa e desenvolvimento, 

incentivando os indivíduos a aprimorarem o conhecimento constantemente (BARI; FANCHEN; 

BALOCH, 2016). Além disso, para ser inovadora uma organização precisa ter práticas e 

processos que permitam que o conhecimento flua em seu ambiente, possibilitando que todos os 

indivíduos sejam os responsáveis pela manutenção do conhecimento. 

A sexta dimensão – ‘O conhecimento na indústria de software’ – tem como missão 

analisar se os indivíduos que trabalham na indústria de software compreendem que o 

conhecimento é a base para a execução das atividades. Dessa forma, essa dimensão analisa a 

percepção dos indivíduos sobre o conhecimento que eles possuem, sobre o conhecimento 

organizacional e sobre a GC na organização na qual eles trabalham. Ter essa percepção é 

importante uma vez que o conhecimento é a principal matéria prima da indústria de software 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998; AURUM; DANESHGAR; WARD, 2008).  

A validação do instrumento por meio de um teste piloto e a realização de um workshop, 

foram essenciais para mostrar a validade das questões. A participação de indivíduos com 

diferentes perfis, alocados em organizações de diferentes portes localizadas em várias regiões do 

país e até em outros países contribuiu para a coleta de dados sob a perspectiva de diferentes 
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realidades mostrando que o instrumento de investigação pode ser respondido facilmente por 

qualquer indivíduo, sendo capaz de mostrar a percepção desses sobre os processos da GC.  

Sugere-se que o instrumento de investigação seja utilizado nas PME da indústria de 

software por gestores e líderes de projeto para que estes possam verificar a situação dos processos 

da GC entre os membros da equipe. Dessa forma, o instrumento de investigação é capaz de 

fornecer uma percepção do conhecimento na indústria de software, evidenciando onde o 

conhecimento necessário para a realização das atividades é encontrado, se o conhecimento 

individual é compartilhado e armazenado e se o conhecimento armazenado na organização é 

recuperado e reutilizado. Portanto, o instrumento de investigação é relevante por estabelecer a 

relação entre as práticas realizadas pelos indivíduos e os processos da GC, evidenciando onde o 

conhecimento é criado, como ele é compartilhado e como pode ser aplicado.  

Além disso, ficou evidente que o instrumento de investigação é específico para a 

indústria de software e que apesar ainda parecer um pouco extenso, pois contém 46 questões, ele 

pode ser respondido em um curto espaço de tempo e por qualquer pessoa sem a ajuda de um 

especialista. A análise dos dados é simples e qualquer indivíduo com conhecimentos básicos em 

estatística é capaz de realizá-la. Constatou-se também que as questões são claras e objetivas, o 

que facilita a sua compreensão.  

Em linhas gerais, o instrumento de investigação dos processos da GC para PME da 

indústria de software tem como propósito fornecer informações que mostram se os processos da 

GC acontecem ou não em determinada organização. Certamente o instrumento proposto auxilia 

os gestores e líderes a identificarem onde o conhecimento está, uma vez que investiga os 

processos de identificação, criação, armazenamento, recuperação, compartilhamento e aplicação 

do conhecimento. A discordância com determinadas questões de uma dimensão indica que o 

processo em questão é falho e que precisa ser melhorado. A discordância com todas as questões 

de uma dimensão significa que o processo em questão não existe e que o fluxo do conhecimento 

não é efetivo na organização. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Este trabalho teve como objetivo propor um instrumento válido voltado à investigação 

dos processos da GC em PME da indústria de software. Solucionou a seguinte questão de 

pesquisa: “Quais são os itens de pesquisa, doravante denominados de questões, relevantes para 

compor um instrumento válido voltado à investigação dos processos da GC em PME da indústria 

de software?”. 

Para resolver tal problema realizou-se uma pesquisa com base em uma metodologia de 

métodos mistos, com procedimento explanatório, o que possibilitou a investigação mais 

detalhada dos processos da GC na indústria de software, revelando os pontos essenciais para 

elaboração do instrumento proposto.  

A pesquisa foi delineada em duas fases – a primeira fase voltada para um estudo 

preliminar dos processos da GC na indústria de software e a segunda fase voltada para elaboração 

e validação do instrumento de investigação dos processos da GC para PME da indústria de 

software proposto.  

O estudo preliminar da primeira fase compreendeu quatro etapas. A primeira delas 

consistiu em uma revisão sistemática da literatura acerca dos instrumentos utilizados para 

investigar a GC na indústria de software. Os resultados revelaram que não há instrumentos 

específicos para investigação da GC na indústria de software e que os instrumentos utilizados 

ora são adaptados de outros estudos, ora são elaborados sem nenhuma fundamentação teórica e/ 

ou testes de confiabilidade e viabilidade. 

A segunda etapa do estudo preliminar foi direcionada por uma pesquisa quantitativa. 

Participaram dessa etapa 47 profissionais, alocados em organizações de um APL de software da 

região de Maringá.  Os dados obtidos mostraram que a GC é um assunto relevante para a indústria 

de software e que o conhecimento é a matéria prima que move as organizações desse setor. No 

entanto, para realização dessa etapa foi utilizado um instrumento genérico para a coleta de dados 

sendo preciso investigar os resultados com maior profundidade para se obter uma melhor 

compreensão dos processos da  GC na indústria de software. 

A terceira etapa do estudo preliminar consistiu na realização de uma pesquisa qualitativa 

por meio de entrevistas semiestruturadas com 13 profissionais da insdústria de software, sendo 

10 profissionais de organizações do APL de software e três de organizações que não fazem parte 

desse APL. Essa etapa teve como foco investigar com maior profundidade como os processos da 

GC acontecem na indústria de software, uma vez que são esses processos que alavancam o 
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conhecimento dentro das organizações possibilitando a execução do trabalho e a promoção da 

inovação. 

Concretizadas a segunda e terceira etapas do estudo preliminar realizou-se a quarta 

etapa, quando foi realizada a integração dos resultados. Essa etapa utilizou os resultados 

qualitativos para explicar os resultados quantitativos. Isso permitiu que os resultados fossem 

analisados com maior profundidade o que permitiu traçar um perfil dos processos da GC 

realizados nas PME da indústria de software. Os dados da pesquisa quantitativa mostraram que 

a GC é um tema relevante para a indústria de software, sendo subsidiada por práticas e 

ferramentas que facilitam, principalmente, o armazenamento e o compartilhamento do 

conhecimento. Evidenciou-se também que em algumas organizações, principalmente, em micro 

e pequenas, os processos da GC não ocorrem efetivamente. Isso acontece, conforme relatado na 

pesquisa qualitativa, por falta de controle ou de tempo devido ao grande número de atividades 

atribuídas a cada indivíduo. Dessa forma, as pesquisas quantitativa e qualitativa revelaram quais 

processos são executados com regularidade e quais ainda precisam ser ajustados e melhorados. 

Os dados qualitativos evidenciaram que o compartilhamento do conhecimento é o processo da 

GC que ocorre com maior frequência entre os membros da equipe de desenvolvimento de 

software e que esse processo é considerado essencial para a captura, identificação e criação do 

conhecimento. Em contrapartida, o processo de recuperação do conhecimento, apesar de ocorrer 

frequentemente em algumas organizações, não é um processo rotineiramente realizado. O 

armazenamento do conhecimento se mostrou importante também permitindo que o 

conhecimento que circula no ambiente organizacional não se perca. No entanto, não é um 

processo realizado frequentemente e é pouco incentivado pelas organizações. Constatou-se 

também que os processos da GC ocorrem simultaneamente e que eles são interdependentes.  

Na segunda fase, a pesquisa consistiu na elaboração e validação de um instrumento para 

investigação dos processos da GC em PME da indústria de software. O instrumento foi 

construído com base nos dados oriundos do estudo preliminar (primeira fase) que contribuíram 

para o alcance do objetivo maior da pesquisa. O instrumento proposto possui 46 questões 

divididas em seis dimensões: processo de criação, processo de registro, compartilhamento de 

informações, utilização das informações, processo de inovação e o conhecimento na indústria de 

software.  

A fim de verificar a viabilidade do uso do instrumento, esse foi submetido a um teste 

piloto do qual participaram 68 indivíduos alocados em 36 diferentes organizações da indústria 

de software, distribuídas por sete Estados do Brasil e, também, por duas organizações situadas 

no exterior, mais especificamente em Portugal e no Vale do Silício, nos Estado Unidos da 
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América. Finalmente, foi realizado um workshop para a validação final do instrumento de 

pesquisa. Nesse workshop participaram uma gerente de projetos, um professor universitário com 

experiência em gestão de projetos e desenvolvimento de software, um empresário e um secretário 

municipal de tecnologia,  o que possibilitou o refinamento do instrumento proposto.  

Os resultados obtidos tanto com as respostas dos 68 participantes quanto com o 

workshop, evidenciaram que o instrumento atende os objetivos propostos e contempla, por meio 

dos processos da GC, o fluxo do conhecimento na indústria de software. Apesar do número de 

questões apresentadas, uma característica marcante do instrumento proposto é que não demanda 

de uma grande quantidade de tempo para ser respondido, podendo isso ser feito, em média, em 

15 minutos. Uma outra característica observada no instrumento é a objetividade e clareza das 

questões, o que facilita a compreensão pelo respondente em um curto espaço de tempo. Esses 

são importantes fatores, uma vez que as atividades executadas pelos indivíduos no processo de 

desenvolvimento de software requerem um grande esforço para serem executadas, o que os deixa 

sem tempo livre para outras coisas. Além disso, o instrumento proposto não requer a ajuda de 

um especialista para ser administrado para os sujeitos e analisado, uma vez que segue uma 

metodologia simples e de fácil compreensão. Dessa forma, o instrumento de investigação pode 

ser administrado por indivíduos que pretendem investigar se os processos da gc ocorrem ou não 

nas organizações de software, sendo a análise e interpretação das respostas, baseadas em 

estatística descritiva. 

Outro ponto observado foi àquele relativo à inovação, processo considerado como a 

base para manutenção da indústria de software. Constatou-se que os indivíduos que nela 

trabalham compreendem isso, uma vez que evidenciaram a frequente necessidade da busca por 

novos conhecimentos, com a finalidade de criar ou implementar o produto que está sendo 

desenvolvido e ofertado ao mercado. Igualmente, verificou-se que, o compartilhamento das boas 

práticas e das lições aprendidas evita o retrabalho e possibilitam mais agilidade na execução dos 

processos, incorporando também aos produtos o conhecimento dos indivíduos. Nesse sentido, 

pode-se dizer que os processos da GC são o caminho para a inovação, ajudando, dessa forma a 

indústria de software identificar, capturar e criar conhecimentos necessários para implementação 

de novos processos e produtos. 

Quanto as contribuições da pesquisa, essas foram divididas em contribuições 

mercadológicas e acadêmicas. Em relação ao mercado, o instrumento está relacionado 

especificamente para atender as PME da indústria de software, podendo também, ser 

administrado em grandes organizações do setor. Nesse sentido, o instrumento pode ser utilizado 

por gestores ou líderes de projetos de software para identificar como o conhecimento é tratado 
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dentro de suas equipes,  fornecendo aos indivíduos interessados uma visão geral sobre os 

processos da GC, seja em toda a organização ou em uma determinada equipe. Embora o 

instrumento faça uma medição das questões respondidas, essa medição não é muito precisa nesse 

momento, contudo, ela apresenta um panorama do quanto determinado processo da GC é 

executado na organização. Além disso, o instrumento proposto pode ser administrado e analisado 

sem a ajuda de um especialista o que facilita sua adoção. Dessa forma, as respostas obtidas com 

a administração do instrumento na indústria de software podem auxiliar os gestores de equipe a 

identificar os pontos de melhoria em relação a GC, possibilitando a implementação e o 

aperfeiçoamento constante dos seus processos, reforçando a ideia de que a indústria de software 

precisa ser inovadora para se manter com sustentabilidade no mercado e que o conhecimento é o 

propulsor disso. 

Em relação as contribuições acadêmicas, a pesquisa exibe uma revisão dos processos da 

GC específicos para a indústria de software. Além disso, o instrumento pode ser utilizado para 

que a GC seja melhor compreendida pelos atores das empresas de desenvolvimento software, 

uma vez que o instrumento proposto investiga um fenômeno específico. 

O instrumento foi encaminhado para mais de 300 trabalhadores da indústria de software 

tendo um retorno de 68 respostas, sendo um dos fatores limitantes do trabalho  a necessidade de 

uma investigação mais apurada envolvendo a participação de mais profissionais da indústria de 

software. Além disso, os dados obtidos AINDA não foram submetidos a testes estatísticos 

apurados não sendo possível verificar se eles são estaticamente significativos.  Outra limitação 

importante se refere ao número de especialistas participantes do workshop. A percepção de mais 

especialistas da indústria de software ajudaria a refinar ainda mais o instrumento proposto. Além 

disso, as técnicas de pesquisa empregadas também podem ser consideradas um fator limitante do 

trabalho uma vez que o uso de um instrumento on-line para coleta de dados pode não mostrar 

com clareza o objetivo da pesquisa. Isso pode levar o respondente a uma compreensão 

equivocada das questões por depender única e exclusivamente do seu entendimento, que é 

subjetivo, o que não ocorre quando há um mediador acompanhando as respostas do instrumento. 

Nas entrevistas, apesar de necessária a interação entre o entrevistador e o entrevistado, as 

questões podem ser mal compreendidas, o que pode gerar resultados distorcidos. Outro fator 

limitante do trabalho está relacionado com a dificuldade encontrada pela pesquisadora em obter, 

principalmente, as respostas para o instrumento proposto a fim de verificar sua aplicabilidade e 

avaliação. 

Como recomendações para estudos futuros sugere-se a realização de parcerias com PME 

da indústria de software, a fim de aumentar o número de respondentes do instrumento de 
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investigação dos processos da GC. Sugere-se também a realização de novas pesquisas que 

possibilitem que o instrumento de investigação proposto evolua para um instrumento de 

diagnóstico dos processos da GC. Pode-se dizer que o primeiro passo para a elaboração de um 

instrumento para diagnóstico da GC foi dado, que é o instrumento de investigação aqui proposto, 

pois não tem como diagnosticar alguma coisa sem antes não verificar se o problema é relevante. 

Nesse sentido, os estudos futuros devem, com base no instrumento proposto, definir os 

parâmetros a serem diagnosticados e os indicadores que serão analisados. Ademais, o 

instrumento de diagnóstico, depois de devidamente testado e validado, pode evoluir ainda mais, 

sendo desenvolvido com base nele, um software que gere o diagnóstico dos processos da GC na 

indústria de software de forma barata, rápida e eficaz.  

Por fim, ressalta-se que os processos da GC são importantes para que as organizações 

da indústria de software se mantenham no mercado, uma vez que o conhecimento é a matéria 

prima fundamental de um software e o desencadeador do processo de inovação. Dessa forma, 

pode-se dizer que sem uma gestão contínua do conhecimento não há inovação e sem inovação 

nos processos ou produtos as organizações da indústria de software não conseguem se manterem 

competitivas. Contudo, os processos da GC precisam ser avaliados constantemente nessas 

organizações a fim de se estabelecer corretamente onde o conhecimento é criado, armazenado, 

compartilhado e, principalmente, aplicado. 
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APÊNDICE I – INSTRUMENTO ELABORADO PARA A COLETA DE DADOS 

QUANTITATIVOS NO ESTUDO PRELIMINAR SUBMETIDO À PROVA DE 

CONCEITO 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO VOLTADO PARA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DA EMPRESA 

1. Nome: 

2. Área de atuação: 

3. Certificação: 

4. Quantos funcionários a empresa emprega atualmente? 

5. Qual o tempo da empresa no mercado: 

6. Qual o público-alvo da empresa? ( ) empresas públicas ( ) empresas privadas ( ) ambas 

7. A empresa possui outras filiais? Quantas? 

8. Qual a taxa de rotatividade por ano? 

9. A participação em treinamentos é incentivada pela organização? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

PERFIL DO RESPONDENTE 

1. Gênero ( ) masculino ( ) feminino 

2. Idade: 

3. Grau de formação: 

4. Cargo ocupado na empresa: 

5. Há quanto tempo você trabalha na empresa: 

6. Quanto tempo de experiência você tem no cargo em que ocupa? 

7. Você realiza cursos de aperfeiçoamento constantemente? 

VISÃO GERAL DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

N.° QUESTÃO REFERÊNCIA 

1.1 Há a percepção de que o conhecimento é parte dos 

recursos da organização? 

( ) sim ( ) não 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 1, seção 5 

1.2 É fato que o conhecimento se encontra armazenado 

nas pessoas? 

( ) sim ( ) não 

Autores 

1.3 Você já ouviu falar sobre gestão do conhecimento 

em alguma palestra, curso, reunião ou congresso? 

( ) sim ( ) não 

APQC – Estágio I – 4 

1.4 Você sabe o que é gestão do conhecimento? 

( ) sim ( ) não 

Autores 

 

1.5 A gestão do conhecimento é atualmente um tema de 

interesse para a organização? 

( ) sim ( ) não 

APQC – Estágio I - 1 



 

 

1.6 A organização realiza práticas de gestão do 

conhecimento? 

( ) sim – questões 1.6.1 a 1.6.6 

( ) não – questões 1.6.7 a 1.6.8 

FONSECA (2006), questão 16 

1.6.1 A quanto tempo as práticas de gestão do 

conhecimento são realizadas na organização? 

( ) menos de 1 ano 

( ) de 1 a 2 anos 

( ) de 3 a 4 anos 

( ) mais de 5 anos 

Autores 

1.6.2 Todas as áreas tem conhecimento das práticas de 

gestão do conhecimento da organização? 

( ) sim ( ) não 

APQC – Estágio IV – 3 

1.6.3 As práticas de gestão do conhecimento são 

realizadas em todas as áreas da organização?  

( ) sim ( ) não 

FONSECA (2006) 

1.6.4 A organização possui uma visão ou justificativa 

definida para a prática da gestão do conhecimento? 

( ) sim ( ) não 

Autores 

1.6.5 A gestão do conhecimento está alinhada com e faz 

parte do modelo de gestão da organização? 

( ) sim ( ) não 

APQC – Estágio IV – 1 

1.6.6 A organização avalia de maneira contínua e 

sistemática as práticas de gestão do conhecimento, 

identifica os pontos fracos e define e utiliza 

métodos para eliminá-los? 

( ) sim ( ) não 

APQC – Estágio IV – 4 

1.6.7 Você sabe se há planos para implantação de 

projetos sobre gestão do conhecimento na 

organização? 

( ) sim ( ) não 

Autores 

1.6.8 Em quanto tempo o projeto será implantado? 

( ) em até 6 meses 

( ) em até 1 anos 

( ) mais de 1 ano 

Autores 

IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
2.1 Com que frequência os funcionários costumam 

recorrer a outros colegas de dentro da organização 

para solucionarem problemas?  

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

 

 

 

 

 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 1, seção 1; 

FONSECA (2006), questão 

174 



 

 

2.2 Com que frequência os funcionários costumam 

recorrer a outras fontes de conhecimento – intranet, 

banco de dados, manuais, relatórios - para 

solucionarem seus problemas? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

FONSECA (2006), questão 

174 

2.3 Os funcionários sabem “quem sabe o que” dentro 

da organização, ficando claro onde buscar a 

informação específica? 

( ) sim ( ) não 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 10, seção 1; 

2.4 Quais recursos os funcionários utilizam para obter 

informações? 

( ) internet 

( ) intranet 

( ) relatórios e/ ou manuais 

( ) outras pessoas 

( ) outros Quais: ___________________ 

 

2.5 Todos os funcionários expressam suas ideias? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 5, seção 2; 

 

2.6 As ideias dos funcionários são levadas em 

consideração para a tomada de decisão da 

organização? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 8, seção 2; 

 

2.7 O envolvimento dos clientes no processo de criação 

e desenvolvimento de produtos e serviços novos é 

uma prática bem estabelecida na organização? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 10, seção 2; 

 

2.8 Como a organização dissemina informação ou 

conhecimento para seus funcionários? 

( ) reuniões 

( ) e-mail 

( ) relatórios 

 

 

 

FONSECA (2006), questão 83 



 

 

ARMAZENAMENTO DO CONHECIMENTO 
3.1 Quais são os recursos que a organização utiliza para 

armazenar o conhecimento? 

( ) não armazena 

( ) banco de dados 

( ) softwares 

Autores 

3.2 Os meios de armazenamento do conhecimento são 

atualizados: 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 5, seção 1; 

3.3 O espaço de armazenagem do conhecimento na 

organização tem uma estrutura que possibilita a 

contribuição de todos na organização? 

( ) sim ( ) não 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 10, seção 4 

 

3.4 O conhecimento armazenado na organização é 

destinado para: 

( ) todos os funcionários da organização 

( ) para setores específicos  

FONSECA (2006), questão 

110 

RECUPERAÇÃO DO CONHECIMENTO 
4.1 Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar 

informação na organização, elas são capazes de 

realizá-la? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questão 15, seção 1 

 

4.2 Onde, geralmente, as pessoas buscam a informação 

na empresa? 

( ) colegas de trabalho 

( ) internet 

( ) pessoas fora da empresa 

( ) banco de dados 

( ) relatórios, manuais e planilhas 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questões 16 e17, seção 

1 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 
5.1 A organização motiva seus funcionários a 

compartilharem informações entre si?  

( ) sim ( ) não 

Autores 

5.2 Todos os funcionários da organização compartilham 

informações entre si? 

( ) sim ( ) não 

Autores 

5.3 O espaço de trabalho é planejado de maneira a 

promover o fluxo de ideias entre os grupos de 

trabalho? 

( ) sim ( ) não 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questões 17, seção 2 



 

 

5.4 As pessoas tem receio em compartilhar o 

conhecimento próprio com outros colegas da 

organização? 

( ) sim ( ) não 

BUKOWITZ; WILLIAMS 

(2002), questões 5, 6 e 7, seção 

4 

5.5  Há o apoio da organização na realização de 

atividades em grupo? 

( ) sim ( ) não 

 

Autores 

AÇÕES E PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO (APO, 2009) 

Ação ou prática Sempre Frequentemente Algumas 

vezes 

Raramente Nunca 

Café do conhecimento      

Comunidades de prática      

Mapa do conhecimento      

Mentoring      

Brainstorming      

Captura de ideias      

Adoção das melhores 

práticas 

     

Peer Assist      

Peer review      

Storytelling      

Coaching      

Benchmarking interno e 

externo 

     

Reuniões      

Sistema de gestão por 

competências 

     

Banco de competências 

individuais 

     

Cursos técnicos de 

aperfeiçoamento 

     

Palestras, Treinamentos e 

Oficinas 

     

Balanced Scorecard      

Elaboração de relatórios      

FERRAMENTAS PARA BUSCA E TROCA DE INFORMAÇÕES NA 

ORGANIZAÇÃO (APO, 2009) 

Ferramentas Sempre Frequentemente Algumas 

vezes 

Raramente Nunca 

Banco de dados      

Quadro de avisos      

Quadro de avisos virtuais      

Espaços de colaboração 

virtual 

     

E-mail      

Blogs      

Chat      

Compartilhamento de vídeo      



 

 

SMS      

WhatsApp      

Skype      

Messenger (Facebook)      

Fóruns virtuais/ lista de 

discussão 

     

Intranet      

Documentos oficiais      

Manuais       

Relatórios      

Kanban      

Canvas      

 

 



 

 

APÊNDICE II – INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COLETA DE DADOS 

QUANTITATIVOS NO ESTUDO PRELIMINAR 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO VOLTADO PARA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DA EMPRESA 

1. Nome: 

2. Área de atuação: 

3. Certificação: 

4. Quantos funcionários a empresa emprega atualmente? 

5. Qual o tempo da empresa no mercado: 

6. Qual o público-alvo da empresa? ( ) empresas públicas ( ) empresas privadas ( ) ambas 

7. A empresa possui outras filiais? Quantas? 

8. Qual a taxa de rotatividade por ano? 

9. A participação em treinamentos é incentivada pela organização? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

PERFIL DO RESPONDENTE 

1. Gênero ( ) masculino ( ) feminino 

2. Idade: 

3. Grau de formação: 

4. Cargo ocupado na empresa: 

5. Há quanto tempo você trabalha na empresa: 

6. Quanto tempo de experiência você tem no cargo em que ocupa? 

7. Você realiza cursos de aperfeiçoamento constantemente? 

VISÃO GERAL DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 
1.1 Você sabe o que é gestão do conhecimento? 

( ) sim ( ) não 

1.2 A gestão do conhecimento é atualmente um tema de interesse para a organização? 

( ) sim ( ) não 

1.3 A organização compreende que o conhecimento é o principal recurso da 

organização? 

( ) sim ( ) não 

1.4 É fato que o conhecimento se encontra armazenado nas pessoas? 

( ) sim ( ) não 

1.5 Você já ouviu falar sobre gestão do conhecimento em alguma palestra, curso, 

reunião ou congresso? 

( ) sim ( ) não 

1.6 A organização realiza práticas de gestão do conhecimento? 

( ) sim – questões 1.6.1 a 1.6.6 

( ) não – questões 1.6.7 a 1.6.8 

 

 



 

 

1.6.1 A quanto tempo as práticas de gestão do conhecimento são realizadas na 

organização? 

( ) menos de 1 ano 

( ) de 1 a 2 anos 

( ) de 3 a 4 anos 

( ) mais de 5 anos 

1.6.2 Todas as áreas tem conhecimento das práticas de gestão do conhecimento da 

organização? 

( ) sim ( ) não 

1.6.3 As práticas de gestão do conhecimento são realizadas em todas as áreas da 

organização?  

( ) sim ( ) não 

1.6.4 A organização possui uma visão ou justificativa definida para a prática da gestão 

do conhecimento? 

( ) sim ( ) não 

1.6.5 A gestão do conhecimento está alinhada com e faz parte do modelo de gestão da 

organização? 

( ) sim ( ) não 

1.6.6 A organização avalia de maneira contínua e sistemática as práticas de gestão do 

conhecimento, identifica os pontos fracos e define e utiliza métodos para eliminá-

los? 

( ) sim ( ) não 

1.6.7 Você sabe se há planos para implantação de projetos sobre gestão do conhecimento 

na organização? 

( ) sim ( ) não 

1.6.8 Em quanto tempo o projeto será implantado? 

( ) em até 6 meses 

( ) em até 1 anos 

( ) mais de 1 ano 

IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
2.1 Com que frequência os funcionários costumam recorrer a outros colegas de dentro 

da organização para solucionarem problemas?  

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

2.2 Com que frequência os funcionários costumam recorrer a outras fontes de 

conhecimento – intranet, banco de dados, manuais, relatórios - para solucionarem 

seus problemas? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

2.3 Os funcionários sabem “quem sabe o que” dentro da organização, ficando claro 

onde buscar a informação específica? 

( ) sim ( ) não 

 

 



 

 

2.4 Todos os funcionários expressam suas ideias? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

2.5 As ideias dos funcionários são levadas em consideração para a tomada de decisão 

da organização? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

2.6 O envolvimento dos clientes no processo de criação e desenvolvimento de produtos 

e serviços novos é uma prática estabelecida na organização? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

2.7 Como a organização dissemina informação ou conhecimento para seus 

funcionários? 

( ) reuniões 

( ) e-mail 

( ) relatórios 

ARMAZENAMENTO DO CONHECIMENTO 
3.1 Quais são os recursos que a organização utiliza para armazenar o conhecimento? 

( ) não armazena 

( ) banco de dados 

( ) softwares 

3.2 Os meios de armazenamento do conhecimento são atualizados: 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

3.3 O espaço de armazenagem do conhecimento na organização tem uma estrutura que 

possibilita a contribuição de todos na organização? 

( ) sim ( ) não 

3.4 O conhecimento armazenado na organização é destinado para: 

( ) todos os funcionários da organização 

( ) para setores específicos  

RECUPERAÇÃO DO CONHECIMENTO 
4.1 Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar informação na organização, elas 

são capazes de realizá-la? 

( ) Sempre 

( ) Frequentemente 

( ) Algumas vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 



 

 

4.2 Onde, geralmente, as pessoas buscam a informação na empresa? 

( ) colegas de trabalho 

( ) internet 

( ) pessoas fora da empresa 

( ) banco de dados 

( ) relatórios, manuais e planilhas 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 
5.1 A organização motiva seus funcionários a compartilharem informações entre si?  

( ) sim ( ) não 

5.2 Todos os funcionários da organização compartilham informações entre si? 

( ) sim ( ) não 

5.3 O espaço de trabalho é planejado de maneira a promover o fluxo de ideias entre os 

grupos de trabalho? 

( ) sim ( ) não 

5.4 As pessoas têm receio em compartilhar o conhecimento próprio com outros colegas 

da organização? 

( ) sim ( ) não 

AÇÕES E PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Ação ou prática Sempre Frequentemente Algumas 

vezes 

Raramente Nunca 

Café do conhecimento      

Comunidades de prática      

Mapa do conhecimento      

Mentoring      

Brainstorming      

Captura de ideias      

Adoção das melhores 

práticas 

     

Peer Assist      

Peer review      

Storytelling      

Coaching      

Benchmarking interno e 

externo 

     

Reuniões      

Sistema de gestão por 

competências 

     

Banco de competências 

individuais 

     

Cursos técnicos de 

aperfeiçoamento 

     

Palestras, Treinamentos 

e Oficinas 

     

Balanced Scorecard      

Elaboração de 

relatórios 

     

 

      

      



 

 

FERRAMENTAS PARA BUSCA E TROCA DE INFORMAÇÕES NA 

ORGANIZAÇÃO 

Ferramentas Sempre Frequentemente Algumas 

vezes 

Raramente Nunca 

Banco de dados      

Quadro de avisos      

Quadro de avisos 

virtuais 

     

Espaços de colaboração 

virtual 
     

E-mail      

Blogs      

Chat      

Compartilhamento de 

vídeo 

     

SMS      

WhatsApp      

Skype      

Messenger (Facebook)      

Fóruns virtuais/ lista de 

discussão 

     

Intranet      

Documentos oficiais      

Manuais       

Relatórios      

Kanban      

Canvas      



 

 

APÊNDICE III – E-MAIL ENCAMINHADO PARA AS 11 EMPRESAS QUE 

MANIFESTARAM INTERESSE EM PARTICIPAR DO ESTUDO QUANTITATIVO DA 

FASE PRELIMINAR 

 

Prezado Xxxxx, 

  

Temos o prazer de lhe dar as boas-vindas ao projeto apresentado no dia 20 de maio de 2016, na 

reunião da SbM realizada nas dependências do UniCesumar. 

 

Assim, levando em consideração a sinalização positiva da sua empresa em participar da pesquisa 

"Emoções Positivas e Gestão do Conhecimento nas Empresas de TI”, viemos por meio deste, 

divulgar a realização de sua primeira etapa que tem como objetivo investigar as práticas de gestão 

do conhecimento dentro da sua empresa. 

 

Essa primeira etapa implicará em uma entrevista, com administração  de um questionário, 

direcionado aos gerentes de TI e de outros setores, tais como, financeiro, rh, vendas, marketing, 

dentre outros. Cada entrevista terá uma duração média de 30 minutos. 

 

Informamos ainda, que os agendamentos começarão a ser marcados a partir do dia 07 de julho 

de 2016. 

 

Reiteramos, nesta oportunidade, que a pesquisa ocorre em parceria com as empresas da SbM e 

do UniCesumar. 

 

Desde já, agradecemos vossa atenção e antecipamos nossos agradecimentos. 

 

Respeitosamente, 

 

Prof. Dr. Nelson Tenório Jr - UniCesumar 

Amanda Vidotti - Pesq. e Mestranda em Gestão do Conhecimento UniCesumar 

Danieli Pinto - Pesq. e Mestranda em Gestão do Conhecimento UniCesumar



 

 

APÊNDICE IV – INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COLETA DE DADOS 

QUALITATIVOS NO ESTUDO PRELIMINAR 

 

Questão da pesquisa: Como os processos e práticas de GC são desenvolvidos na indústria de 

software? 

 

Participantes: Essas questões são direcionadas para líderes de projeto, desenvolvedores de 

software, programadores, analistas de sistemas e consultores. 

 

1 Informação de Experiência 

 

a. Cargo e descrição do seu trabalho? 

b. Qual o seu tempo de experiência nesse cargo, empresa e no cargo nessa empresa? 

c. Há quanto tempo está inserido no atual projeto? 

d. Quantas pessoas participam desse projeto? 

e. Utilizam metodologias de desenvolvimento ágil? Qual? 

 

2 Visão geral sobre o conhecimento 

 

a. Como você vê o conhecimento dentro da organização? Qual a importância para a 

indústria de software? 

b. O seu conhecimento define as suas habilidades? 

 

3 Captura e/ ou criação do conhecimento 

 

a. O que é necessário para que um novo conhecimento seja criado? 

b. O conhecimento individual está relacionado com inovação? Ou depende mais do 

conhecimento organizacional? 

c. Onde você, geralmente, busca novos conhecimentos? 

 

4 Armazenamento e recuperação do conhecimento 

 

a. Você costuma armazenar dados relacionados ao seu trabalho? (Relatórios, planilhas, 

gráficos...). Se sim, eles são facilmente recuperados? Por todos da organização ou 

somente pelos membros da equipe? 

b. Onde, geralmente, o conhecimento é armazenado? Quais ferramentas tecnológicas são 

utilizadas? Softwares? É fácil armazenar? E recuperar? 

c. Você acredita que parte do seu conhecimento pode ser armazenado nesses locais? Por 

quê? 

d. A organização incentiva a armazenar o conhecimento? Que práticas ela promove? 

 

5 Disseminação e compartilhamento do conhecimento 

 

a. A organização incentiva o trabalho em grupo? Quais práticas são realizadas?  

b. O trabalho em grupo facilita a resolução dos problemas? Você pode me dar um exemplo 

disso? 

c. O que é mais eficiente – comunicação face-a-face ou por meio de ferramentas 

tecnológicas? 



 

 

d. E em relação as ferramentas tecnológicas, você acredita que elas auxiliam a troca de 

informações entre os membros da equipe? Com que frequência você utiliza? Quais você 

utiliza? 

e. O que você costuma compartilhar?  

f. O compartilhamento do conhecimento, seja face-a-face ou por meio de ferramentas, já te 

ajudou a solucionar algum problema? Pode me dar um exemplo? 

g. Quais barreiras impedem esse processo? 

 

6 Aquisição e aplicação do conhecimento 

 

a. Você acredita que o conhecimento do passado (armazenado) ajuda a resolver problemas 

atuais relacionados ao trabalho? 

b. Há utilização do conhecimento armazenado no desenvolvimento do produto atual? Pode 

citar um exemplo? 

 

Por favor, sinta-se livre para comentar sobre qualquer assunto que conversamos hoje.



 

 

APÊNDICE V – LIVRO DE CÓDIGOS PARA ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS  

 

 

CÓDIGO SIGNIFICADO 

Conhecimento como recurso Conhecimento visto como um ativo que agrega valor 

para o produto final. 

Busca pelo conhecimento Ação do indivíduo em procurar algum conhecimento 

Atualização do conhecimento individual Novo conhecimento adicionado ao conhecimento 

individual já existente. 

Aprender com a experiência dos outros Aprender com os erros e acertos cometidos por outros 

indivíduos 

Captura do conhecimento Retenção do conhecimento na organização 

Influência do ambiente na geração de novas ideias Ambiente como possibilitador de novas ideias 

Criatividade Capacidade da pessoa em criar novas ideias 

Discussão dos problemas Debate sobre determinado assunto 

Inovação Renovação sobre o que já existe 

Registro (ou não) do conhecimento na organização Incorporar o conhecimento dos indivíduos à base de 

conhecimento da organização. 

Uso de ferramentas tecnológicas para incorporação 

do conhecimento na organização 

Ferramentas tecnológicas como base do processo de 

armazenamento do conhecimento 

Atualização da base de conhecimento da 

organização 

Armazenamento do conhecimento 

Resgate do conhecimento armazenado Utilização do conhecimento armazenado 

Disseminação das informações Difusão das informações na organização 

Solução conjunta de problemas União dos membros de uma equipe para busca da 

melhor solução para um problema. 

Interação entre os membros da equipe Relação que promove a comunicação entre os 

indivíduos. 

Tipo de informação compartilhada Informações que são compartilhadas 

Melhores práticas Práticas que deram certo 

Compartilhamento do conhecimento individual Conhecimento já formado e internalizado. 

Receio em compartilhar conhecimento Sentimento que faz com que as pessoas não 

compartilhem conhecimento 

Ferramentas utilizadas para compartilhar 

conhecimento 

Ferramentas tecnológicas como base do processo de 

compartilhamento do conhecimento 

Aprender fazendo Assimilar/ compreender alguma tarefa realizando-a. 

Aprendizagem individual Internalização de novos conhecimentos. 

Revisão do trabalho Processo que permite a verificação do que foi feito 

Quem sabe o quê Indivíduos portadores de um conhecimento específico 

Uso da própria experiência Resgate do conhecimento que está internalizado 

Conhecimento incorporado ao produto Incorporação do conhecimento individual ao produto 

final 

Aprendizagem organizacional Obtenção constante de novos conhecimentos  

Base de conhecimento organizacional Conhecimento que a organização possui. 

Conhecimento codificado Conhecimento que já foi externalizado.  

Treinamentos Capacitação dos indivíduos que trabalham na empresa. 

Organização do conhecimento Organizar sistematicamente o conhecimento 

incorporado à organização. 

Ferramentas de comunicação Ferramentas tecnológicas utilizadas para armazenar e 

compartilhar conhecimento. 

Quem sabe o quê Conhecer, dentro da organização, as especialidades dos 

indivíduos. 

Localização do conhecimento Saber, exatamente, onde encontrar o conhecimento na 

organização. 

 

 



 

 

APÊNDICE VI – INSTRUMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DOS PROCESSOS DA 

GESTÃO DO CONHECIMENTO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DA 

INDÚSTRIA DE SOFTWARE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO PRÉ-TESTE 

 

INVESTIGAÇÃO DOS PROCESSOS E PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

O presente instrumento está relacionado à pesquisa acadêmica “Investigação dos Processos e Práticas da 

Gestão do Conhecimento na Indústria de Software”, desenvolvida junto ao Programa de Mestrado em 

Gestão do Conhecimento nas Organizações – PMGCO, do UniCesumar – Centro Universitário de 

Maringá. 

Vossa participação na presente pesquisa, através de suas respostas, é importante para que possamos 

aumentar o nível de compreensão sobre as questões que envolvem o fomento e estruturação do 

conhecimento nas pequenas e médias organizações que compõe a indústria de software brasileira. 

Informamos que a pesquisa é de cunho estritamente acadêmico sendo a identidade e instituição dos 

respondentes bem como as informações coletadas, mantidas em sigilo para os demais participantes. 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido por meio do endereço eletrônico danicne@gmail.com. 

Desde já agradecemos a sua participação. 

 

Cordialmente, 

Danieli Pinto – Aluna do Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

Nelson Tenório – Professor do Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações 

 

Teste piloto 

Você está participando do teste piloto do instrumento que eu irei utilizar para colher dados na minha 

pesquisa de mestrado. Por isso, suas respostas e avaliação são muito importantes para eu verificar se os 

objetivos que eu pretendo atingir serão alcançados. Por isso, preste atenção nas questões e veja se elas 

estão claras e coesas. Ao ler as afirmações pense no seu trabalho e nas atividades que você desenvolve. 

Por favor, mensure o tempo para responder o questionário. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

1. Gênero:  

( ) Feminino  ( ) Masculino  ( ) Outro 

 

2. Idade:  

( ) 18 a 23 anos  

( ) 24 a 29 anos  

( ) 30 a 35 anos  

( ) 36 a 41 anos  

( ) 42 anos a 47 anos  

( ) acima de 48 anos 

 

3. Escolaridade  

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Superior incompleto 

( ) Superior completo 

( ) Especialização na área completa 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Outra 

 

4. Cargo que você ocupa na empresa onde trabalha: ______________________________ 

 

5. Tempo que você trabalha na empresa  

( ) 0 a 1 ano 

( ) 1 a 2 anos 

( ) 2 a 3 anos 

( ) 3 a 4 anos 

( ) 4 a 5 anos 

( ) 5 a 6 anos 

( ) 6 a 7 anos 

( ) 7 a 8 anos 

( ) 8 a 9 anos 

( ) 9 a 10 anos 

( ) Mais de 10 anos 



 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Para que possamos traçar um perfil da indústria de software brasileira, pedimos, por gentileza, que 

você responda as questões abaixo. Ressaltamos que a pesquisa é de cunho estritamente acadêmico sendo 

a identidade e instituição dos respondentes mantidas em sigilo. 

 

1. Nome da empresa  

 

2. Certificação  

( ) CMMI 

( ) MPS BR 

( ) Nenhuma 

 

2.1. Qual o nível de CMMI ou MPS BR? (Caso não tenha, por favor, informar "N/A"). * 

 

3. A empresa na qual eu trabalho é uma:  

( ) Micro empresa 

( ) Pequena empresa 

( ) Média empresa 

( ) Grande empresa 

( ) Multinacional 

 

4. País em que está localizada?  

Brasil 

Outro: 

 

5. Cidade em que a empresa está localizada: 

 

6. Estado em que a empresa está localizada: (Se for fora do país selecionar "outro")  

( ) Acre 

( ) Alagoas 

( ) Amapá 

( ) Amazonas 

( ) Bahia 

( ) Ceará 

( ) Distrito Federal 

( ) Espírito Santo 

( ) Goiás 

( ) Maranhão 

( ) Mato Grosso 

( ) Mato Grosso 

do ( ) Sul 

( ) Minas Gerais 

( ) Pará 

( ) Paraíba 

( ) Paraná 

( ) Pernambuco 

( ) Piauí 

( ) Rio de Janeiro 

( ) Rio Grande do 

Norte 

( ) Rio Grande do 

Sul 

( ) Rondônia 

( ) Roraima 

( ) Santa Catarina 

( ) São Paulo 

( ) Sergipe 

( ) Tocantins 

( ) Outro: 

 

64. 7. A empresa atende qual seguimento?  

( ) Público 

( ) Privado 

( ) Ambos 

 

PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

 



 

 

Q1. A interação entre os membros da equipe gera novas ideias. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q2. Nas duas últimas semanas eu apresentei para minha equipe pelo menos uma ideia que 

ajudou a resolver um problema. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q3. Uma nova ideia da minha equipe aperfeiçoa uma outra ideia já existente.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q4. Durante a execução das minhas tarefas surgem problemas que dependem da minha 

experiência para serem resolvidos. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q5. Uma nova ideia da minha equipe melhora o produto final (software).  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q6. Quando eu tenho oportunidade apresento novas ideias para a minha equipe.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

PROCESSO DE REGISTRO 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q7. Eu registro os processos relacionados à execução das minhas tarefas em manuais, 

planilhas ou wikis, por exemplo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q8. O registro da minha experiência na empresa ajuda os meus colegas de trabalho a 

executarem as suas atividades.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q9. Quando eu registro informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu estou 

incorporando um pouco das coisas que eu sei a empresa.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q10. Para evitar que as informações se percam na empresa é necessário registrá-las.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q11. Quando eu registro as informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu 

ajudo a evitar erros e a reduzir o retrabalho da minha equipe.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

 

 



 

 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q12. Os meus colegas de trabalho me ajudam a lidar com situações que desconheço.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q13. O compartilhamento de informações na empresa promove a inovação.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q14. Eu converso sobre boas práticas de processo, projeto, código ou outro com os meus 

colegas de trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q15. Eu me sinto à vontade em ensinar as coisas que eu sei para os meus colegas de 

trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q16. Eu ajudo os meus colegas de trabalho a lidarem com situações que eles desconhecem. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q17. Eu debato as lições aprendidas com os meus colegas de trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q18. A troca de informações reduz os erros e incertezas durante a execução das tarefas da 

minha equipe.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q19. Eu consigo compartilhar todas as informações que eu gostaria com os meus colegas 

de trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 



 

 

Q20. Quando necessário eu recorro às informações armazenadas em manuais, planilhas e 

wikis, por exemplo, para executar o meu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q21. Eu sei “quem sabe o quê” dentro da empresa e isso faz com que a busca por soluções 

seja rápida.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q22. As informações armazenadas na empresa são fáceis de serem encontradas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q23. Quando preciso de soluções rápidas é mais fácil recorrer às informações armazenadas 

do que às pessoas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q24. É fácil de utilizar as informações armazenadas na empresa.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q25. As informações armazenadas em manuais, planilhas e wikis, por exemplo, são úteis 

para que eu execute o meu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

 

PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q26. A empresa na qual eu trabalho incentiva a colaboração entre os seus funcionários.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q27. A empresa na qual eu trabalho atende diferentes mercados.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q28. A empresa na qual eu trabalho é representada pelas diferentes especialidades dos seus 

funcionários.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q29. A empresa na qual eu trabalho incentiva o registro dos processos que eu desenvolvo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q30. As boas práticas são adotadas pela empresa na qual eu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

 

 



 

 

Q31. As informações registradas em manuais, planilhas e wikis, por exemplo, muitas vezes 

são esquecidas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q32. A empresa na qual eu trabalho incentiva novas ideias.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q33. A empresa na qual eu trabalho incentiva os indivíduos a aprimorar o seu conhecimento. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q34. A empresa na qual eu trabalho incentiva a disseminação de lições aprendidas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q35. A empresa na qual eu trabalho busca melhorar continuamente os seus produtos 

(software).  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q36. A empresa na qual eu trabalho lançou no último ano pelo menos um produto novo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q37. A empresa na qual eu trabalho investe em pesquisa e desenvolvimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q38. Está claro para mim que a minha empresa tem o olhar no futuro.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q39. A empresa na qual eu trabalho é inovadora.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

O CONHECIMENTO NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q40. A minha experiência é suficiente para executar as atividades que realizo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q41. O conhecimento da empresa na qual eu trabalho está registrado somente em manuais, 

planilhas ou wikis, por exemplo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q42. O conhecimento adquirido por mim ajuda a melhorar o meu trabalho na empresa.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q43. Eu só aprendo fazendo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 



 

 

 

Q44. Eu enxergo o fluxo do conhecimento dentro da empresa na qual eu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q45. Eu entendo que o meu conhecimento está incorporado ao produto final (software).  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q46. Eu recorro somente às minhas experiências para tomar decisões no presente.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q47. Eu conheço o conceito de Gestão do Conhecimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q48. A empresa na qual eu trabalho tem um setor específico para cuidar da gestão do 

conhecimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q49. A empresa na qual eu trabalho pratica a gestão do conhecimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Por favor, seja sincero (a) na avaliação, pois ela indicará os ajustes que deverão ser realizados no 

questionário. 

1. Qual foi o tempo gasto para responder o questionário?  

( ) Entre 10 e 15 min. 

( ) Entre 15 e 20 min. 

( ) Entre 20 e 25 min. 

( ) Entre 30 e 40 min. 

( ) Mais de 40 min. 

 

2. Qual o tempo de resposta você considera ideal para o questionário?  

( ) Menos de 15 min. 

( ) Menos de 20 min. 

( ) Menos de 30 min. 

( ) Menos de 40 min. 

 

3. As questões são de fácil entendimento (estão claras)?  

( ) Sim ( ) Não 

 

4. Você mudaria, acrescentaria ou excluiria alguma questão?  

( ) Sim ( ) Não 

 

5. O que você mudaria, acrescentaria ou excluiria? _________________________________________ 

 

6. Use este espaço para fazer suas observações _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE VII – INSTRUMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DOS PROCESSOS DA 

GESTÃO DO CONHECIMENTO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DA 

INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

PROCESSOS DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

Pedimos, por gentileza, que você responda o questionário relacionado à pesquisa “PROCESSOS DA 

INDÚSTRIA DE SOFTWARE”, vinculada ao Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento 

nas Organizações (PPGGCO) do Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR. 

Sua participação é importante para que possamos melhor compreender os processos que subsidiam o 

desenvolvimento de software no Brasil. 

Informamos que o projeto da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP - 

UniCesumar) e que a identidade e a instituição dos respondentes serão mantidas em sigilo. 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido por meio do endereço eletrônico danicne@gmail.com. 

Desde já agradecemos a sua participação. 

Atenciosamente, 

Danieli Pinto 

Nelson Tenório (Prof. Orientador) 

 

PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q1. A interação entre os membros da equipe gera novas ideias. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q2. Nas duas últimas semanas eu apresentei para minha equipe pelo menos uma ideia que 

ajudou a resolver um problema. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q3. Uma nova ideia da minha equipe aperfeiçoa uma outra ideia já existente.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q4. Durante a execução das minhas tarefas surgem problemas que dependem da minha 

experiência para serem resolvidos. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q5. Uma nova ideia da minha equipe melhora o produto final (software).  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q6. Quando eu tenho oportunidade apresento novas ideias para a minha equipe.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 



 

 

PROCESSO DE REGISTRO 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q7. Eu registro os processos relacionados à execução das minhas tarefas em manuais, 

planilhas ou wikis, por exemplo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q8. O registro da minha experiência na empresa ajuda os meus colegas de trabalho a 

executarem as suas atividades.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q9. Quando eu registro informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu estou 

incorporando um pouco das coisas que eu sei a empresa.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q10. Para evitar que as informações se percam na empresa é necessário registrá-las.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q11. Quando eu registro as informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu 

ajudo a evitar erros e a reduzir o retrabalho da minha equipe.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q12. Os meus colegas de trabalho me ajudam a lidar com situações que desconheço.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q13. O compartilhamento de informações na empresa promove a inovação.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

 

 



 

 

Q14. Eu converso sobre boas práticas de processo, projeto, código ou outro com os meus 

colegas de trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q15. Eu me sinto à vontade em ensinar as coisas que eu sei para os meus colegas de 

trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q16. Eu ajudo os meus colegas de trabalho a lidarem com situações que eles desconhecem. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q17. Eu debato as lições aprendidas com os meus colegas de trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q18. A troca de informações reduz os erros e incertezas durante a execução das tarefas da 

minha equipe.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q19. Eu consigo compartilhar todas as informações que eu gostaria com os meus colegas 

de trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q20. Quando necessário eu recorro às informações armazenadas em manuais, planilhas e 

wikis, por exemplo, para executar o meu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q21. Eu sei “quem sabe o quê” dentro da empresa e isso faz com que a busca por soluções 

seja rápida.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q22. As informações armazenadas na empresa são fáceis de serem encontradas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q23. Quando preciso de soluções rápidas é mais fácil recorrer às informações armazenadas 

do que às pessoas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q24. É fácil de utilizar as informações armazenadas na empresa.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

 



 

 

Q25. As informações armazenadas em manuais, planilhas e wikis, por exemplo, são úteis 

para que eu execute o meu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q26. A empresa na qual eu trabalho incentiva a colaboração entre os seus funcionários.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q27. A empresa na qual eu trabalho atende diferentes mercados.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q28. A empresa na qual eu trabalho é representada pelas diferentes especialidades dos seus 

funcionários.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q29. A empresa na qual eu trabalho incentiva o registro dos processos que eu desenvolvo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q30. As boas práticas são adotadas pela empresa na qual eu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q31. As informações registradas em manuais, planilhas e wikis, por exemplo, muitas vezes são 

esquecidas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q32. A empresa na qual eu trabalho incentiva novas ideias.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q33. A empresa na qual eu trabalho incentiva os indivíduos a aprimorar o seu conhecimento. 

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q34. A empresa na qual eu trabalho incentiva a disseminação de lições aprendidas.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q35. A empresa na qual eu trabalho busca melhorar continuamente os seus produtos 

(software).  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q36. A empresa na qual eu trabalho lançou no último ano pelo menos um produto novo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

 



 

 

Q37. A empresa na qual eu trabalho investe em pesquisa e desenvolvimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q38. Está claro para mim que a minha empresa tem o olhar no futuro.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q39. A empresa na qual eu trabalho é inovadora.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

O CONHECIMENTO NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

INSTRUÇÕES: 

Para cada afirmação responda de acordo com a seguinte escala: 

1 – CONCORDO PLENAMENTE 

2 – CONCORDO 

3 – NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

4 – DISCORDO 

5 – DISCORDO PLENAMENTE 

POR FAVOR: 

• Assinale uma única alternativa; 

• Responda com franqueza e honestidade; 

• Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. 

 

Q40. A minha experiência é suficiente para executar as atividades que realizo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q41. O conhecimento da empresa na qual eu trabalho está registrado somente em manuais, 

planilhas ou wikis, por exemplo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q42. O conhecimento adquirido por mim ajuda a melhorar o meu trabalho na empresa.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q43. Eu só aprendo fazendo.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q44. Eu enxergo o fluxo do conhecimento dentro da empresa na qual eu trabalho.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q45. Eu entendo que o meu conhecimento está incorporado ao produto final (software).  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q46. Eu recorro somente às minhas experiências para tomar decisões no presente.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q47. Eu conheço o conceito de Gestão do Conhecimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q48. A empresa na qual eu trabalho tem um setor específico para cuidar da gestão do 

conhecimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 

Q49. A empresa na qual eu trabalho pratica a gestão do conhecimento.  

( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

 



 

 

 

AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Por favor, seja sincero (a) na avaliação, pois ela ajudará a melhorar o questionário. 

 

1. Qual foi o tempo gasto para responder o questionário?  

( ) Entre 10 e 15 min 

( ) Entre 15 e 20 min 

( ) Entre 20 e 25 min 

( ) Entre 25 e 30 min 

( ) Mais de 30 min 

 

2. Qual o tempo de resposta você considera ideal para o questionário?  

( ) Até 10 min 

( ) Até 15 min 

( ) Até 20 min 

( ) Até 25 min 

( ) Até 30 min 

 

3. As questões são de fácil entendimento?  

( ) Sim ( ) Não 

 

4. O que você mudaria (mais de uma opção pode ser assinalada):  

( ) A ordem das questões 

( ) A ordem das dimensões 

( ) A escala utilizada 

( ) Eu não mudaria nada 

( ) Excluiria alguma questão 

( ) Acrescentaria alguma questão 

( ) Outro: 

Justifique a sua resposta anterior.  

 

5. As questões estão relacionadas com as atividades que você executa no seu trabalho?  

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

 

6. Utilize este espaço para fazer as suas observações acerca da pesquisa. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Para que possamos traçar um perfil da indústria de software brasileira, pedimos, por gentileza, que 

você responda as questões abaixo. Ressaltamos que a pesquisa é de cunho estritamente acadêmico sendo 

a identidade e instituição dos respondentes mantidas em sigilo. 

 

1. Nome da empresa  

 

2. Certificação  

( ) CMMI 

( ) MPS BR 

( ) Nenhuma 

 

2.1. Qual o nível de CMMI ou MPS BR? (Caso não tenha, por favor, informar "N/A"). * 

 

3. A empresa na qual eu trabalho é uma:  

( ) Micro empresa 

( ) Pequena empresa 

( ) Média empresa 

( ) Grande empresa 

( ) Multinacional 

 

4. País em que está localizada?  

Brasil 

Outro: 

 

5. Cidade em que a empresa está localizada: 

 



 

 

 

6. Estado em que a empresa está localizada: (Se for fora do país selecionar "outro")  

( ) Acre 

( ) Alagoas 

( ) Amapá 

( ) Amazonas 

( ) Bahia 

( ) Ceará 

( ) Distrito Federal 

( ) Espírito Santo 

( ) Goiás 

( ) Maranhão 

( ) Mato Grosso 

( ) Mato Grosso 

do ( ) Sul 

( ) Minas Gerais 

( ) Pará 

( ) Paraíba 

( ) Paraná 

( ) Pernambuco 

( ) Piauí 

( ) Rio de Janeiro 

( ) Rio Grande do 

Norte 

( ) Rio Grande do 

Sul 

( ) Rondônia 

( ) Roraima 

( ) Santa Catarina 

( ) São Paulo 

( ) Sergipe 

( ) Tocantins 

( ) Outro: 

 

64. 7. A empresa atende qual seguimento?  

( ) Público 

( ) Privado 

( ) Ambos 

 

CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

Para que possamos traçar um perfil dos indivíduos que trabalham na indústria de software brasileira, 

pedimos, por gentileza, que você responda as questões abaixo Ressaltamos, novamente, que a pesquisa é 

de cunho estritamente acadêmico sendo a identidade e instituição dos respondentes mantidas em sigilo. 

1. Gênero  

( ) Feminino 

( ) Masculino 

 

2. Idade  

( ) 18 a 23 anos 

( ) 24 a 29 anos 

( ) 30 a 35 anos 

( ) 36 a 41 anos 

( ) 42 a 47 anos 

( ) mais de 48 anos 

 

3. Escolaridade  

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Superior incompleto 

( ) Superior completo 

( ) Especialização na área 

incompleta 

( ) Especialização na área 

completa 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Doutorado com Pós-

Doutorado 

 

4. Cargo que você ocupa na empresa:  

( ) Gerente/ líder de projeto 

( ) Assistente de projeto 

( ) Desenvolvedor/ 

Programador 

( ) Analista de sistemas 

( ) Consultor 

( ) Administrativo 

( ) Suporte 

( ) Outro: 

 

5. Tempo em que você trabalha na empresa:  

( ) Menos de 1 ano 

( ) 1 a 2 anos 

( ) 2 a 3 anos 

( ) 3 a 4 anos 

( ) 5 a 10 anos 

( ) Mais de 10 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE VIII – E-MAIL ENVIADO PARA OS PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA DE 

SOFTWARE CONVIDANDO PARA RESPONDER O INSTRUMENTO DE 

INVESTIGAÇÃO DOS PROCESSOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO PROPOSTO 

 
Boa tarde. Meu nome é Danieli, sou aluna do Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento 

do UniCesumar. Eu, juntamente com meu orientador, Prof. Dr. Nelson Tenório Jr., estamos 

pesquisando sobre os Processos da Indústria de Software.  
 

Nossa pesquisa tem como objetivo compreender os processos que subsidiam o desenvolvimento 

de software no Brasil. Para alcançar tal objetivo desenvolvemos um questionário e este está 

sendo disseminado pelo Brasil todo. É um questionário elaborado no Google Forms e não leva 

mais do que 15 minutos para ser respondido. É direcionado à gerentes de projeto, 

desenvolvedores de software, programadores, analistas, consultores, suporte técnico e recursos 

humanos. 

 

Informo que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP - UniCesumar) e 

que a identidade e a instituição dos respondentes serão mantidas em sigilo.  

 

O questionário pode ser acessado e respondido pelo link:  

 

Espero poder contar com a sua colaboração. 

 

Atenciosamente, 

Danieli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE IX – CONVITE ENVIADO AOS PROFISSIONAIS SELECIONADOS 

PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP EM GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

Prezado Sr., 

  

Meu nome é Danieli, sou aluna do Mestrado em Gestão do Conhecimento do UniCesumar. Eu 

e o Prof. Nelson Tenório estamos trabalhando com a Gestão do Conhecimento na Indústria de 

Software.  

  

Para alcançarmos nosso objetivo, convidamos vossa senhoria para participar de um Workshop a 

respeito de nossa pesquisa. O Workshop está agendado para o dia 02 de setembro (sábado), na 

sala 10, do bloco 07 (em frente a cantina), das 09h às 10h30, no UniCesumar.  

  

Se puder participar, por favor, confirmar sua presença até o dia 23 de agosto. 

  

Certa de poder contar com vossa colaboração. 

  

Atenciosamente, 

  

Danieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE X – INSTRUMENTO RESPONDIDO PELOS PARTICIPANTES 

DURANTE O WORKSHOP EM GESTÃO DO CONHECIMENTO NA INDÚSTRIA DE 

SOFTWARE 

 

PROCESSOS DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 
 

INSTRUÇÕES:  

- Responda cada afirmação, de acordo com a seguinte escala: 

  

1 - Concordo plenamente  

2 - Concordo  

3 - Nem concordo, nem discordo  

4 - Discordo  

5 - Discordo plenamente  

 

- Assinale uma única alternativa; 

- Responda com franqueza e honestidade; 

- Pense no modo como as coisas realmente são e não como você gostaria que elas fossem.  

 

 

DIMENSÃO 1: PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

1. A interação entre os membros da equipe gera novas ideias.  

1 2 3 4 5 

 

2. Nas duas últimas semanas eu apresentei para minha equipe pelo menos uma ideia que ajudou a 

resolver um problema.  

1 2 3 4 5 

 

3. Uma nova ideia da minha equipe aperfeiçoa uma outra ideia já existente.  

1 2 3 4 5 

 

4. Durante a execução das minhas tarefas surgem problemas que dependem da minha experiência 

para serem resolvidos.  

1 2 3 4 5 

 

5. Uma nova ideia da minha equipe melhora o produto final (software). 

1 2 3 4 5 

 

6. Quando eu tenho oportunidade apresento novas ideias para a minha equipe.  

1 2 3 4 5 
 

 

DIMENSÃO 2: PROCESSO DE REGISTRO 

 

1. Eu registro os processos relacionados à execução das minhas tarefas em manuais, planilhas ou 

wikis, por exemplo.  

1 2 3 4 5 

2. O registro da minha experiência na empresa ajuda os meus colegas de trabalho a executarem as 

suas atividades. 

1 2 3 4 5 



 

 

 

3. Quando eu registro informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu estou 

incorporando um pouco das coisas que eu sei a empresa.  

1 2 3 4 5 

 

4. Para evitar que as informações se percam na empresa é necessário registrá-las.  

1 2 3 4 5 

 

5. Quando eu registro as informações em manuais, planilhas ou wikis, por exemplo, eu ajudo a 

evitar erros e a reduzir o retrabalho da minha equipe.  

1 2 3 4 5 
 

 

DIMENSÃO 3: COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

1. Os meus colegas de trabalho me ajudam a lidar com situações que desconheço.  

1 2 3 4 5 

 

2. O compartilhamento de informações na empresa promove a inovação.  

1 2 3 4 5 

 

3. Eu converso sobre boas práticas de processo, projeto, código ou outro com os meus colegas de 

trabalho.  

1 2 3 4 5 

 

4. Eu me sinto à vontade em ensinar as coisas que eu sei para os meus colegas de trabalho.  

1 2 3 4 5 

 

5. Eu ajudo os meus colegas de trabalho a lidarem com situações que eles desconhecem.  

1 2 3 4 5 

 

6. Eu debato as lições aprendidas com os meus colegas de trabalho.  

1 2 3 4 5 

 

7. A troca de informações reduz os erros e incertezas durante a execução das tarefas da minha 

equipe.  

1 2 3 4 5 

 

8. Eu consigo compartilhar todas as informações que eu gostaria com os meus colegas de trabalho.  

1 2 3 4 5 

     
 

DIMENSÃO 4: UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

1. Quando necessário eu recorro às informações armazenadas em manuais, planilhas e wikis, por 

exemplo, para executar o meu trabalho.  

1 2 3 4 5 

 

2. Eu sei “quem sabe o quê” dentro da empresa e isso faz com que a busca por soluções seja rápida.  

1 2 3 4 5 

3. As informações armazenadas na empresa são fáceis de serem encontradas.  

1 2 3 4 5 



 

 

 

4. Quando preciso de soluções rápidas é mais fácil recorrer às informações armazenadas do que às 

pessoas.  

1 2 3 4 5 

 

5. É fácil de utilizar as informações armazenadas na empresa.  

1 2 3 4 5 

 

6. As informações armazenadas em manuais, planilhas e wikis, por exemplo, são úteis para que eu 

execute o meu trabalho.  

1 2 3 4 5 
 

 

DIMENSÃO 5: PROCESSO DE INOVAÇÃO 

 

1. A empresa na qual eu trabalho incentiva a colaboração entre os seus funcionários.  

1 2 3 4 5 

 

2. A empresa na qual eu trabalho atende diferentes mercados.  

1 2 3 4 5 

 

3. A empresa na qual eu trabalho é representada pelas diferentes especialidades dos seus 

funcionários.  

1 2 3 4 5 

 

4. A empresa na qual eu trabalho incentiva o registro dos processos que eu desenvolvo.  

1 2 3 4 5 

 

5. As boas práticas são adotadas pela empresa na qual eu trabalho.  

1 2 3 4 5 

 

6. As informações registradas em manuais, planilhas e wikis, por exemplo, muitas vezes são 

esquecidas.  

1 2 3 4 5 

 

7. A empresa na qual eu trabalho incentiva novas ideias.  

1 2 3 4 5 

 

8. A empresa na qual eu trabalho incentiva os indivíduos a aprimorar o seu conhecimento.  

1 2 3 4 5 

 

9. A empresa na qual eu trabalho incentiva a disseminação de lições aprendidas.  

1 2 3 4 5 

 

10. A empresa na qual eu trabalho busca melhorar continuamente os seus produtos (software).  

1 2 3 4 5 

 

11. A empresa na qual eu trabalho lançou no último ano pelo menos um produto novo.  

1 2 3 4 5 

12. A empresa na qual eu trabalho investe em pesquisa e desenvolvimento.  

1 2 3 4 5 



 

 

 

13. Está claro para mim que a minha empresa tem o olhar no futuro.  

1 2 3 4 5 

 

14. A empresa na qual eu trabalho é inovadora.  

1 2 3 4 5 
 

 

DIMENSÃO 6: O CONHECIMENTO NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

1. A minha experiência é suficiente para executar as atividades que realizo. 

 1 2 3 4 5 

 

2. O conhecimento da empresa na qual eu trabalho está registrado somente em manuais, planilhas 

ou wikis, por exemplo.  

1 2 3 4 5 

 

3. O conhecimento adquirido por mim ajuda a melhorar o meu trabalho na empresa.  

1 2 3 4 5 

 

4. Eu só aprendo fazendo.  

1 2 3 4 5 

 

5. Eu enxergo o fluxo do conhecimento dentro da empresa na qual eu trabalho.  

1 2 3 4 5 

 

6. Eu entendo que o meu conhecimento está incorporado ao produto final (software).  

1 2 3 4 5 

 

7. Eu recorro somente às minhas experiências para tomar decisões no presente.  

1 2 3 4 5 

8. Eu conheço o conceito de Gestão do Conhecimento.  

1 2 3 4 5 

 

9. A empresa na qual eu trabalho tem um setor específico para cuidar da gestão do conhecimento.  

1 2 3 4 5 

 

10. A empresa na qual eu trabalho pratica a gestão do conhecimento.  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE XI – ROTEIRO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO 

DURANTE O WORKSHOP EM GESTÃO DO CONHECIMENTO NA INDÚSTRIA DE 

SOFTWARE 

a. As questões apresentadas estão relacionadas com as atividades que você executa? Por 

quê?  

b. Você considera o número de questões adequado? Se não, o que seria adequado?  

c. O questionário está organizado de forma adequada? Se não, o que mudaria?  

d. Você teve alguma dificuldade para compreender alguma questão? Se sim, quais? O que 

não entendeu?  

e. Se o questionário fosse aplicado na empresa onde trabalha, seria possível fazer uma 

avaliação sobre a GC? Por quê? **você aplicaria o questionário na sua empresa? 

f. As afirmações estão claras? Mudaria alguma coisa? O que? 

g. As afirmações condizem com as dimensões onde estão inseridas?  

h. A escala utilizada é adequada para todas as afirmações? Por quê?  

i. A ordem das questões interferiu nas respostas? Por quê?  

j. A ordem das dimensões interferiu nas respostas? Por quê?  

k. Há questões ambíguas? Quais?  

l. Você acrescentaria alguma coisa? 

l. Você compreende a relação das questões com a GC? Explique.  

m. O que você mudaria no questionário? Por quê?  

n. Destacar o que achou mais relevante e menos importante no questionário.  

 



 

 

ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA – CEP/ UNICESUMAR 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

UTILIZADO NAS ETAPAS 3 E 6 DA PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 

Investigação dos processos e práticas da gestão do conhecimento na indústria de software 

 

 
Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido(a) pelo(s) pesquisador(es) Danieli Pinto, Flávio Bortolozzi 

e Nelson Tenório em relação a minha participação na pesquisa intitulada “Investigação dos processos e 

práticas da gestão do conhecimento na indústria de software”, cujo objetivo é investigar os processos e 

práticas da gestão do conhecimento promovidos pela indústria de software no Brasil. Esclareço que os 

pesquisadores deixaram bem claro os métodos utilizados para a coleta de dados e a necessidade da 

gravação de minha entrevista. Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a 

utilização dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em congressos 

e revistas científicas brasileiras ou estrangeiras, contanto que seja mantido em sigilo informações 

relacionadas à minha privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer 

pergunta ou esclarecimento acerca dos procedimentos relacionados à pesquisa. É possível retirar o meu 

consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à 

minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido 

a qualquer tipo de pressão ou coação. 

 

 

Eu,  ,   

após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes   

a este estudo com o (a) Pesquisador(a)   
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Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços abaixo 

relacionados: 
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