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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo explorar a estruturação do conhecimento organizacional a partir da 
utilização da taxonomia como ferramenta de classificação, hierarquização e armazenamento do 
conhecimento. Dessa forma, a partir de uma pesquisa bibliográfica, o trabalho está dividido em três tópicos: 
o primeiro explora a dinâmica da criação do conhecimento organizacional compreendendo a relação entre 
capital intelectual e capital interno. O segundo apresenta os conceitos de taxonomia e os tipos de estruturas 
existentes. O terceiro relata o uso da taxonomia, sua estrutura e métodos para sua construção. O quarto 
tópico contém as considerações finais, mostrando que a taxonomia é uma ferramenta efetiva de organização 
do conhecimento, onde as informações são estruturadas respeitando os setores de uma organização e o 
conhecimento que as pessoas presentes neles precisam receber.   
 
Palavras-chave: Taxonomia. Conhecimento organizacional. Capital intelectual. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Toda organização, para vigorar de forma eficiente, precisa ter pessoas com 
habilidades e competências específicas com o propósito de enriquecer o conhecimento do 
ambiente organizacional. Neste sentido, o capital intelectual presente nas pessoas deve ser 
gerenciado para que os conhecimentos específicos sejam compartilhados em detrimento 
do crescimento do capital interno e, consequentemente, do conhecimento organizacional.  

A partir do momento em que uma organização produz conhecimento, é preciso 
pensar em locais para o seu armazenamento, classificação e estruturação, considerando 
que outras pessoas possam utilizá-los futuramente. Neste sentido, a taxonomia é utilizada 
como estratégia para essas ações a fim de que nada se perca.  

Desse modo, objetivo deste artigo é explorar a estruturação do conhecimento 
organizacional a partir da utilização da taxonomia como ferramenta de classificação, 
hierarquização e armazenamento do conhecimento. Para tanto, a presente pesquisa tem 
caráter bibliográfico-exploratório. É bibliográfica pois busca em livros, revistas, artigos 
científicos e banco de teses e dissertações autores para dar embasamento aos temas da 
criação do conhecimento e utilização da taxonomia como ferramenta; e exploratória devido 
ao entendimento que busca desvendar a respeito dos temas com a premissa de estabelecer 
uma relação entre taxonomia e conhecimento organizacional. 
 
2 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 
O conhecimento é considerado um dos bens intangíveis mais relevantes de uma 

organização, pois ele assegura a evolução e manutenção do ambiente e da cultura 
organizacional (SVEIBY, 1998). No entanto, um dos maiores entraves é o seu 
gerenciamento a partir das relações que se estabelecem entre sujeito e instituição. O 
Quadro 1 apresenta algumas definições de conhecimento: 
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Quadro 1 – Definições de Conhecimento 

Autor Conceito 

Davenport e Prusak 
(1998, p. 6) 

Mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 
experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de 
novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos 
conhecedores. 

Wiig  
(1998) 

Pode ser pensado como o corpo de entendimentos, generalizações e abstrações que 
as pessoas carregam de forma permanente ou semi-permanente e que são aplicadas 
para interpretar e gerir o mundo. 

Castells  
(1999, p. 45) 

Conjunto de declarações organizadas sobre fatos ou ideias, apresentando um 
julgamento ponderado ou resultado experimental que é transmitido a outros por 
intermédio de algum meio de comunicação, de alguma forma sistemática. 

Queiroz  
(2001, p. 20) 

Conjunto de insights, experiências e procedimentos que são considerados corretos e 
verdadeiros e que guiam pensamentos, comportamentos e a comunicação entre 
pessoas e que aumentam a compreensão ou o desempenho numa área ou disciplina. 

Probst, Raub e 
Romhardt  

(2002, p. 29) 

Conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver 
problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras do dia-a-dia e as 
instruções sobre como agir. O conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, 
ao contrário deles, está sempre ligado a pessoas. 

Loureiro  
(2006, p. 52) 

Construção social, historicamente datada, não-neutra, que atende diferentes fins em 
cada sociedade, reproduzindo e produzindo relações sociais, inclusive as que se 
referem à vinculação de saber e poder. 

Fonte: Adaptado de Lenzi (2014) 
 
Para entender como se constitui o conhecimento no ambiente das organizações é 

preciso, a priori, explorar sua gênese, compreendendo que as pessoas que integram as 
empresas participam na formação deste conhecimento. Assim, o conhecimento é uma 
“mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight, a qual 
proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações” (DAVENPORT; PRUSSAK, 1998, p.6).  

Na dimensão das empresas emerge o conceito de capital intelectual e capital interno, 
que colabora no desenvolvimento do conhecimento organizacional. Para Cheng e Lee 
(2016, p.560),  

 
o capital intelectual é o conhecimento individual ou coletivo de uma organização 
que pode ser usado para ganhar vantagem competitiva e aumentar o valor de outros 
tipos de capitais. Ele consiste no reconhecimento da empresa e confiança.  
[...] O capital interno refere-se aos armazéns não-humanos de conhecimento em 
uma organização que envolvem estruturas e rotinas organizacionais. Ele também 
compreende a cultura organizacional e a gestão dos princípios da empresa.  

 
Além de apresentarem a definição de capital intelectual, Cheng e Lee (2016) indicam 

o que vem a ser o capital interno, fazendo uma relação entre ambos e prestando contributo 
para entender a criação do conhecimento organizacional. Logo, o capital organizacional é 
formado pela relação que existe entre conhecimento individual e cultura organizacional, ou 
ainda, pela relação entre capital intelectual e capital interno. Neste sentido, o Quadro 2 
apresenta a tríade do conhecimento organizacional segundo Wiig (1993): 
 
Quadro 2 – Tríade do conhecimento organizacional. 
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Conhecimento 
organizacional 

Conceito 

Conhecimento 
público 

É predominantemente explícito, ensinado e compartilhado rotineiramente, e 
geralmente disponíveis em domínio público. O conhecimento público é 
principalmente sistemático embora alguns é idealista e pragmática. 

Compartilhamento de 
competências 

É de conhecimento exclusivo realizado tanto por trabalhadores do conhecimento 
que compartilhou em seu trabalho, ou incorporado em tecnologia e outras 
manifestações de propriedade. Pode ser explícito ainda que, em seguida, muitas 
vezes, comunicado por línguas ou representações especializadas. É conhecimento 
pragmático embora este tipo de conhecimento também inclui o conhecimento 
idealista e sistemático. 

Conhecimento 

pessoal 

Existe subjetivamente na mente das pessoas e é usada inconscientemente no 
trabalho, no lazer e na vida diária. O conhecimento pessoal é composto por uma 
pequena parte do conhecimento automática. A maioria do conhecimento pessoal, 
no entanto, consiste e conhecimento idealista, sistemática, mesmo pragmática que 
não é explicada ou claramente compreendido. 

Fonte: Adaptado de WIIG (1993). 
 

A união entre os conhecimentos público e pessoal por meio do compartilhamento 
pode produzir um ambiente em constante progresso e que tem como primazia a criatividade 
e a inovação, pois cada indivíduo possui conhecimentos específicos que, quando colocados 
à disposição da organização por meio do compartilhamento, podem ser transformados em 
capital interno e armazenados em estruturas permanentes para que outras pessoas 
possam utilizá-los (BASTISTA, 2015). Dentro dessa dinâmica, entende-se que a qualidade 
do conhecimento é crucial, pois é ela quem determina o nível de inovação em função da 
construção do conhecimento.  
 

O sucesso da organização depende diretamente da qualidade das pessoas e seus 
outros aspectos, e que a qualidade é uma função direta do conhecimento que foi 
acumulado e integrado a elas. A acumulação do conhecimento e da sua 
acessibilidade deve ser gerido com cuidado e, portanto, é uma das principais 
funções da organização do conhecimento consciente. (WIIG, 1993, p.139, Tradução 
Nossa) 

 
O sucesso da organização não depende apenas da qualidade das pessoas ou do 

seu conhecimento, mas também está ligada a características multidisciplinares que “é um 
diferencial para as organizações, pois a partir das visões diferenciadas de profissionais de 
diferentes áreas, o sistema se torna multidisciplinar, permitindo atender a uma maior gama 
de necessidades” (SCHUELTER, 2010, p.48). Assim, mais do que tentar manipular o 
conhecimento presente no ambiente organizacional é preciso classificar, hierarquizar e 
estruturar esse conhecimento em repositórios de fácil acesso para que todos os membros 
da organização o acessem quando necessário. Neste sentido a taxonomia como uma 
estratégia que pode contribuir nesse processo.  
 
3 A TAXONOMIA E SUA UTILIZAÇÃO 
  

Dentro do ambiente das organizações existem práticas e ferramentas para manipular 
o conhecimento retido nas pessoas ou dispostos em repositórios, manuais, bibliotecas, 
processos entre outros locais. Neste movimento, o conhecimento pode ser classificado, 
estruturado e armazenado a fim de que as pessoas o localizem sem que ocorram 
contratempos. A taxonomia é uma dessas ferramentas que estruturam o conhecimento, 
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separando-o de acordo com os setores e as especificidades das pessoas. O Quadro 3 
apresenta alguns conceitos de taxonomia: 
 
Quadro 3 – Conceitos de taxonomia 

Autor Conceito 

Campos e 
Gonmes 

(2007, p.3) 

As taxonomias atualmente são estruturas classificatórias que têm por finalidade servir de 
instrumento para a organização e recuperação de informação nas empresas. Estão sendo 
vistas como meios de acesso atuando como mapas conceituais dos tópicos explorados 
em um serviço de recuperação. 

Dalkir 
(2005, p. 116)  

Taxonomias são sistemas de classificação básicos que nos permitem descrever 
conceitos e suas dependências normalmente de uma forma hierárquica. [...] taxonomias 
de conhecimento permitem que o conhecimento seja representado graficamente de modo 
que reflete a organização de conceitos dentro de um campo de especialização ou para a 
organização como um todo 

Terra 
(2004, p.36) 

Taxonomia é um sistema utilizado para classificar e facilitar o acesso à informação. Seu 
objetivo é representar conceitos através de termos; melhorar a comunicação entre 
especialistas e outros públicos; propor formas de controle da diversificação e oferecer um 
mapa do processo de conhecimento. É, portanto, um vocabulário controlado de uma 
determinada área do conhecimento e um instrumento que permite alocar, recuperar e 
comunicar informações dentro de um sistema. 

Graef  
(2001, p.73) 

Taxonomia é uma estrutura que provê uma maneira de classificar coisas através de uma 
série de grupos hierárquicos para facilitar sua identificação, estudo ou localização. 

Fonte: Elaborado pelos autores(2019). 

 
A taxonomia colabora para o desenvolvimento e a organização das informações do 

ambiente organizacional como um todo. Vital e Café (2007, p. 16) salientam que “a 
taxonomia organiza a informação da mais genérica à mais específica, utilizando-se da 
relação gênero-espécie entre os termos”. Das vantagens de se fazer o uso e aplicação da 
taxonomia Aganette (2010) explicita que ela agiliza a comunicação, auxilia na organização 
e compartilhamento do conhecimento, auxilia os usuários nos termos específicos e mais 
adequados para pesquisa, facilita a busca e a navegação, facilita o acesso à informação, 
permite a reusabilidade da informação, permite acesso imediato à informação e sua melhor 
interpretação, permite ao usuário nomear e compartilhar informações e uma melhor 
integração da informação.  

Entretanto, para Vogel (2006, p.01) há que se ter uma grande preocupação com a 
seleção e classificação dos termos para se ter uma boa taxonomia. “É necessário ter toda 
uma preocupação na escolha das diversas palavras que representam o mesmo conceito 
dentro do domínio a ser organizado”. Além disso o nível de abrangência de cada termo 
deve obrigatoriamente estar hierarquizado dentro de uma relação de gênero/espécie. Para 
isso, a autora sugere o uso do vocabulário controlado junto à taxonomia para minimizar os 
erros: 

 
Este vocabulário pode ser desde uma lista de sinônimos para cada termo, até algo 
mais sofisticado como uma linguagemdocumentária ou informacional, por exemplo, 
um tesauro, que propiciará, além das hierarquias já propostas pela taxonomia, 
relações não hierárquicas entre os termos e conceitos trabalhados, e que também 
trabalha com o controle do vocabulário (VOGEL, 2006,p.2). 

 
Existem dois tipos de estruturas taxonômicas distinguidas em “estrutura e aplicações 

- estrutura consiste em categorias ou termos e os seus relacionamentos; e aplicações são 
ferramentas de navegação que ajudam usuários encontrar as informações” (GRAEF, 2001, 
p.75). Essa divisão possibilita o planejamento estratégico dentro dos setores das 
organizações, imprimindo na mente das pessoas que todo conhecimento exposto poderá 
ser utilizado.  
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[...] uma taxonomia bem elaborada e estruturada, além de fornecer uma ordem entre 
os elementos do modelo, proporciona também um limite da área de visão, 
possibilitando uma melhor interpretação, reusabilidade e integração da informação, 
simplificando assim as relações taxonômicas, tornando mais fáceis de análise. 
Porém quando mal estruturadas desencadeiam o efeito contrário, tornam-se 
modelos confusos e de difícil integração (AGANETTE, 2010, p.45). 

 
 Neste entendimento da taxonomia como estrutura classificatória, pode-se salientar 
que uma organização pode utilizá-la para organizar os assuntos por setor, entendendo que 
nem todo conhecimento disponível é crucial para todos. Portanto, a taxonomia, como 
ferramenta estratégica, permite que as informações sejam classificadas e hierarquizadas 
de acordo com os setores, suas especificidades e por graus de relevância, com a finalidade 
de chegar às pessoas corretas. O Quadro 4 apresenta as estruturas de taxonomia. 
 
Quadro 4 – Estruturas de Taxonomia. 

Estrutura Conceito 

Taxonomia 
Descritiva 

Consiste na criação de um vocabulário controlado com o objetivo de otimizar a busca 
e recuperação das informações. O objetivo é fazer com que essa taxonomia tenha 
significado no ambiente em que foi construída, buscando a padronização da 
linguagem a fim de que uma comunicação efetiva aconteça 

Taxonomia de 
Navegação 

É baseada nos modelos mentais de organização das informações. A estruturação das 
informações fica visível ao usuário final, pois o objetivo é que a descoberta das 
informações aconteça na navegação. E, com base na observação desse 
comportamento de busca, a taxonomia vai modificando-se; conhecer o usuário nesse 
tipo de taxonomia é fundamental. 

Taxonomia para 
Gerenciamento de 

Dados 

Tem como objetivo facilitar o compartilhamento em grupos específicos da 
organização, por exemplo, o setor de vendas. É composta de uma pequena lista de 
termos autorizados sem qualquer estrutura hierárquica, assemelha-se com as 
taxonomias descritivas; não tem, todavia, a pretensão de representar e promover 
acesso a toda informação produzida na organização. 

Fonte: Vital (2012, p.35) 

 
 As três estruturas de taxonômicas descritas no Quadro 4 exploram realidades 
diferentes e, assim, asseguram que as informações sejam tratadas e transformadas em 
conhecimento utilizável. A taxonomia descritiva utiliza-se do vocabulário para dar 
significado às informações no local onde ela é construída. A taxonomia de navegação 
enfatiza a organização das informações e se apropria do esquema de mapas mentais para 
garantir a navegação do usuário nas informações, e a taxonomia para gerenciamento de 
dados facilita o compartilhamento das informações para grupos específicos de forma 
hierárquica.  

Terra et al. (2007) argumentam que não existe uma taxonomia certa ou errada, pois 
pessoas diferentes desenvolvem taxonomias diferentes, entretanto, o autor elenca quatro 
critérios que deverão ser observados:  

• Comunicabilidade: os termos usados deverão estar claros e de acordo com a 
linguagem utilizada pelos usuários.  

• Utilidade: a taxonomia deve usar somente os termos necessários. Só deverá ser 
dividido um termo em outro termo caso isso seja claro e utilizado na organização. 

• Estimulação: os termos devem estimular a navegação do usuário. A cada termo 
o usuário será induzido a um outro termo que também deverá fazer parte do 
vocabulário dos usuários. 

• Compatibilidade: a taxonomia deve ter somente a estrutura do termo que faz 
parte das atividades ou funções da organização. 

 
Aganette (2010), em sua dissertação sobre “Taxonomias corporativas: Um Estudo 

Sobre Definições e Etapas de Construção”, apresenta 11 modelos de construção de 
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taxonomias corporativas, que por vezes são intitulados como: processos, princípios, 
práticas ou métodos. Todos esses métodos apresentados têm uma variação de 3 a 10 
etapas para a construção de uma taxonomia, como mostrado no Quadro 5.   

 
Quadro 5 – Métodos para construção de taxonomia corporativa 

Ano Método Autor Etapas 

2001 Fases de Graef, J.L. Jean Graef 3 

2002 
Processo de Desenvolvimento 
da Delphi Group 

Delphi Group 4 

2003 Práticas de Morante Marcia Morante 5 

2003 
Metodologia da Earleyand 
Associates 

Earley and Associates 5 

2003 
Desenvolvimento de Dutra e 
Busch 

Jayne Dutra e Joseph Busch 10 

2004 Criação de Woods Eric Woods 7 

2004 Método de Jabala Michely Jabala M. Vogel 8 

2005 Metodologia de Yamaoka Eloi Juniti Yamaoka 5 

2005 
Modelo de Kremer; Kolbe e 
Brenner 

Stefan Kremer; Lutz M. Kolbe e Walter 
Brenner 

8 

2007 Práticas de Vital e Café 
Luciane Paula Vital e Lígia Maria Arruda 

Café 
5 

2008 Princípios de Campos e Gomes 
Maria Luiza de Almeida Campos e 

Hagar Espanha Gomes 
6 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Aganette (2010). 

 
Apesar de existirem diversos métodos de elaboração da taxonomia, independente 

da metodologia e do autor adotado para a construção de uma taxonomia corporativa, Vital 
e Café (2007) recomendam a observação de cinco etapas quanto à sua construção: 

1. Estabelecimento das categorias gerais, levando em consideração as seguintes 
questões: a) Quais categorias são importantes para o grupo? b) Quais as formas 
preferenciais de navegação e classificação em sites utilizadas pelo grupo? c) 
Quais as maneiras pessoais de organização de cada integrante do grupo? 

2. Coleta dos termos, sendo que a consulta à literatura especializada ou 
classificações existentes na organização deve sempre ser utilizada como recurso 
auxiliar. Os termos precisam fazer sentido ao grupo de usuários que irão utilizá-
los e a literatura especializada serve como validação dos termos selecionados.  

3. Análise dos termos selecionados, uma vez que é necessário padronizá-los para 
que todos os usuários falem a mesma língua. 

4. Controle da diversidade de significação, pois no compartilhamento de uma 
mesma linguagem é preciso neutralizar a ambiguidade. 

5. Construção dos relacionamentos semânticos, pois as relações de equivalência 
se estabelecem entre termos sinônimos ou quase-sinônimos. A análise destes 
precisa corresponder às necessidades e preferências do grupo de usuário. Seu 
controle deve ser realizado, permitindo a padronização e consequente aumento 
da qualidade da taxonomia. 
 

Siqueira et al. (2014) consideram que a taxonomia é a possibilidade de organização 
do conhecimento produzido por meio da classificação de termos e conceitos de uma 
determinada área, ou seja, adota um comportamento onde estrutura, de forma hierárquica, 
a informação e a gestão do fluxo de produção de documentos, facilitando o resgate dos 
processos institucionais. Neste aspecto, Vogel (2005) destaca que para a taxonomia ser 
utilizada como uma ferramenta com sucesso, deve seguir os passos de elaboração, 
validação e manutenção. Por isso, para a autora, a taxonomia é considerada um processo, 
mas também a considera como um produto: 
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Quando falamos em taxonomia e corporações também precisamos levar em conta 
todas as atividades que envolvem sua elaboração, validação e manutenção. Ou 
seja, muito mais do que um produto, a taxonomia é um processo. Processo este 
que deve ser incorporado pela empresa afim de que todas a atividades que 
envolvam a organização, classificação e recuperação das informações recebidas e 
produzidas no seu cotidiano continuem adequadas (VOGEL,2005, p.1). 
 

A taxonomia enquanto um produto que auxilia na organização da informação, não 
pode ser vista somente como uma poderosa ferramenta de classificação, mas também é 
um processo que permitirá o acompanhamento e a atualização dos fluxos das informações 
(VOGEL,2005). Mesmo que existam particularidades, ao organizar as informações a partir 
de uma taxonomia deve-se considerar que elas não possuem um único destino e, em 
diversos casos, algumas informações podem ter mais de um destinatário final. Nesta 
estruturação todo cuidado é importante para que informações/conhecimento relevantes não 
sejam ocultadas de pessoas que deveriam ter acesso. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O grande diferencial das organizações bem-sucedidas está no tratamento das 
informações e do capital intelectual que formam o seu conhecimento organizacional. Na 
atualidade, o maior desafio é gerenciar essas informações para que as pessoas que as 
detêm sintam-se motivadas a compartilhar e, por conseguinte, transformá-las em 
conhecimento para a utilização de todos.  
 Portanto, a taxonomia como ferramenta de classificação e estruturação das 
informações pode ser útil, enquanto estratégia, para que as informações presentes e as 
que serão compartilhadas sejam estruturadas e armazenadas, respeitando as habilidades 
e competências de todas as pessoas presentes na organização e dispostas em setores 
distintos.  
 Entretanto, para que seja desenvolvida uma boa taxonomia, devem ser observadas 
as etapas que, de acordo com o objetivo da classificação dos termos, irão atender 
determinado objetivo. Em todas elas, cabe compreender a importância da seleção e 
classificação desses termos. Por isso, muitas vezes é de suma importância o uso do 
vocabulário controlado para minimizar erros, e após elaborar a taxonomia, é necessário 
validá-la, publicá-la para poder dar continuidade na sua manutenção. 
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