
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

AS PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DAS 

ORGANIZAÇÕES DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE: UMA PESQUISA 

EXPLORATÓRIA E BIBLIOGRÁFICA  

Gisele Caroline Urbano Lourenço1, Mariana Oliveira2 

1 Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento nas Organizações, Centro Universitário de 

Maringá - UNICESUMAR. gisele_urbano@hotmail.com 
2Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento nas Organizações, Centro Universitário de 

Maringá - UNICESUMAR. mariana_santosoliveira@hotmail.com 

 

RESUMO 

O conhecimento é reconhecido nos mais diversos âmbitos como um fator decisivo, principalmente nas 

organizações da indústria de software. Além disso, o conhecimento pode ser destacado como um gerador de 

lucro e vantagem competitiva para a organização. Nas organizações que trabalham fundamentalmente com 

o desenvolvimento de software, o conhecimento é essencial para que o software satisfaça a necessidade de 

seus clientes. Dessa forma, a Gestão do Conhecimento (GC) pode ser destacada para lidar com esse 

conhecimento e por meio de suas práticas promovem a produção, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento. Nesse cenário, o objetivo deste artigo é investigar na literatura as práticas da GC que podem 

ser aplicadas na indústria de software. Para tanto, uma pesquisa exploratória e bibliográfica foi realizada em 

bases de dados científicas. Os resultados apontaram oito práticas que podem auxiliar as organizações da 

indústria de software. 

 

Palavras-Chave: Conhecimento organizacional; Tecnologia da Informação; Valorização do 

Conhecimento. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A valorização do conhecimento como um dos recursos mais importantes nas 
organizações já é uma realidade. Isto porque o conhecimento auxilia a criar novas 
habilidades e contribui para adicionar valor a produtos ou serviços na organização 
(CHAUDHURI, 2011). No entanto, o conhecimento pode ser descrito como uma informação 
combinada. Essa informação combinada se dá por meio de experiências, contextos,  
interpretações e reflexões nas quais formam o conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 
1998). Entretanto, para que o conhecimento possa ser útil na organização faz-se necessário 
condutas, assim como a GC.  

  A GC tem se tornado um apoio para as organizações na estruturação do 
conhecimento organizacional, pois é uma conduta orientada a processos, nos quais 
objetivam a identificação, captura, armazenamento, disseminação e aplicação do 
conhecimento em toda a organização, a fim de que as ações possam ser concluídas 
rapidamente, para que seja possível reduzir-se o custo de produção e retrabalho 
(MOHAPATRA; AGRAWAL; SATPATHY, 2016).  Além disso, a GC pode ser reconhecida 
como um processo pelo qual a organização gera riqueza. Esse processo de geração de 
riqueza se dá por meio da aplicação do conhecimento da organização, isso significa, seu 
capital intelectual (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

Dorow, Calle e Rados (2015) destacam também que a GC é uma disciplina que 
engloba um conjunto de práticas que buscam um melhor tratamento e uso do conhecimento 
nas organizações. Essas práticas são comumente conhecidas como práticas da GC. As 
práticas da GC podem ser descritas como condutas voltadas à gerência de forma eficiente 
do conhecimento que visam a produção, retenção, disseminação, compartilhamento e 
aplicação do conhecimento dentro das organizações (BATISTA, 2004).  

Dessa forma, consideram-se práticas da GC as atividades que reúnem 
características específicas, tais como: i) captar e reutilizar o conhecimento estruturado; ii) 
captar e compartilhar lições aprendidas com a prática; iii) identificar fontes e redes de 
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expertise; iv) estruturar e mapear conhecimentos necessários para aumentar a 
performance; v) mediar e controlar o valor econômico do conhecimento; e  vi) sintetizar e 
compartilhar conhecimento advindo de fontes externas (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).   

Sob essa perspectiva, as práticas da GC são indispensáveis para as organizações 
que buscam tratar o conhecimento organizacional de modo eficiente. Nesse cenário, 
Giannopoulos (2014) destaca que as organizações da indústria de software possuem mais 
de cinquenta anos nos quais gradualmente e de forma constante começou a amadurecer. 
Assim, na medida que tal indústria amadurece as vulnerabilidades vão aparecendo, desse 
modo, cria-se um esforço para avançar e enfrentar o futuro desse mercado exigente. Assim, 
um tratamento para essa indústria diz respeito a lidar com os conhecimentos que nela são 
criados.  

Esse tratamento faz-se essencial nas organizações da indústria de software, uma 
vez que estão inseridas em um contexto no qual é produzido e gerado diferentes 
conhecimentos a todo tempo (LOURENÇO et al., 2018a). Gaspar et al. (2014) destaca que 
as atividades que são relacionadas a GC, como as práticas, são vistas como uma forma de 
transformar o conhecimento em ativos, visando um crescimento contínuo e sustentável na 
indústria de software.  

Nesse cenário, Pinto et al. (2016) salientam que integrar a GC aos meios na indústria 
de software é decisivo uma vez que essas organizações são dinâmicas e complexas, 
pertencendo a um ambiente sujeito à várias mudanças tecnológicas.  Nesse sentido, faz-
se necessário utilizar a GC em processos diferentes, mas interdependentes, tais como, 
criação, armazenamento, recuperação, compartilhamento e aplicação de conhecimento. 
Tais processos são distintos, pois nas organizações da indústria de software, exigem-se 
conhecimentos específicos para cada produto de software desenvolvido (ALAVI; LEIDNER, 
2001).  

Dessa forma, o objetivo desse artigo é investigar na literatura as práticas da GC que 
podem ser aplicadas na indústria de software. Assim, este artigo encontra-se organizado 
em cinco seções. Além desta Introdução, na segunda seção são relatados os 
procedimentos metodológicos empregados na pesquisa, que clarificam como os dados 
foram obtidos e analisados, e na seção seguinte são apresentados os resultados e 
discussões. Por fim, na quarta seção constam as conclusões da pesquisa, seguida das 
referências utilizadas.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica com objetivo exploratório. Dessa 

forma, a pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira etapa consistiu na busca por 
publicações correlatas desta pesquisa, efetuada nas bases de dados: Portal de Periódicos 
da CAPES, ScienceDirect, Emerald Insight, Google Scholar. Para isso utilizou-se as 
seguintes palavras-chave em Língua Portuguesa: ‘práticas da GC’; ‘gestão do 
conhecimento e indústria de software’; práticas da GC e software; práticas da GC e indústria 
de software. Igualmente foram pesquisadas as seguintes palavras-chave em Língua 
Inglesa: ‘KM practices’; ‘knowledge management and software industry’; ‘KM practices and 
software’; ‘KM practices and software industry’.  

A segunda etapa da pesquisa consistiu no estudo dos artigos encontrados a fim de 
verificar quais as práticas da GC no âmbito das organizações da indústria de software. 
Dessa forma, delimitou-se o período de busca a partir de 1997, no qual considerou-se 
apenas artigos completos. Essa busca resultou em 31 artigos que continham em seu 
resumo ou nas palavras-chave os termos pesquisados. 

Assim, por meio de tal busca fez-se possível localizar o artigo de Coser e Carvalho 
(2012). Isso porque as vinte e uma práticas propostas por Coser e Carvalho (2012) já foram 
validadas em uma organização da indústria de software, fazendo-se então, aderentes a 
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esta pesquisa. No entanto, excluiu-se treze práticas das que foram propostas, pois, eram 
muito similares em seus campos de utilização dentro de uma organização da indústria de 
software.  

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A partir da pesquisa bibliográfica realizada fez-se possível destacar oito práticas de 

Coser e Carvalho (2012) para serem discutidas neste trabalho. Nesse cenário, Souza 
(2011), destaca que as práticas da GC auxiliam na condução de processos, tais como, 
criação, disseminação e uso do conhecimento. Assim, Coser e Carvalho (2012) destacam 
as práticas da GC utilizadas pela indústria de software, conforme apresenta a Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Práticas da gestão do conhecimento utilizadas nos processos de 

desenvolvimento de software. 
Fonte: adaptado de Coser e Carvalho (2012). 

 
A aprendizagem organizacional é descrita como um processo de estruturação que 

utiliza-se de eventos internos e externos à organização como cursos e treinamentos. Desse 
modo, criam-se novas interpretações de conhecimentos que podem ser armazenados na 
memória organizacional quando corretamente institucionalizados. No entanto, a 
aprendizagem organizacional possui diferentes níveis de complexidade e profundidade, 
dependendo do contexto e ambiente em que se insere (PRANGE, 2001). Isso porque a 
aprendizagem pode ocorrer em conjunto, ou como um processo de nível individual, e pode 
até ocorrer independentemente de cada indivíduo (WANG; AHMED, 2003). Na indústria de 
software a aprendizagem organizacional se dá por meio de hackathons. Esses hackathons 
são eventos nos quais promovem o aprendizado organizacional, impulsionando também o 
aprendizado individual (LOURENÇO et al., 2018b).  

A comunidade de prática (CoP) vem sendo estimulada nos mais diversos contextos 
organizacionais uma vez que favorece grupos de pessoas ligadas informais ou formalmente 
por um conhecimento especializado (WENGER; SNYDER, 2000). Além disso, as CoPs são 
um instrumento de suporte a equipes, líderes e gerentes de projeto, bem como redes de 
pesquisa, pois, permitem a coleta, armazenamento, disponibilização e fomento do 
compartilhamento de informações e conhecimentos relativos às atividades dos projetos 
(BATISTA, 2004). Em uma CoP, há diversos níveis de participação que variam de acordo 
com o engajamento de cada membro. Os níveis podem ser desde membros muito ativos, 
com alto nível de colaboração, até membros que não participam diretamente das 
discussões realizadas pelo núcleo da CoP. Os membros de uma CoP podem transitar de 
um nível para outro, considerando seus próprios interesses e engajamento, em 
determinado momento (FERREIRA, 2014). Nesse sentido, as CoPs são formadas por 
pessoas engajadas em um processo de aprendizagem coletiva, compartilhando a 
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preocupação de desenvolver algo de forma cada vez melhor, por meio da interação 
contínua entre seus membros (WENGER; TRAYNER-WENGER, 2015). Nesse cenário, as 
organizações da indústria de software utilizam as CoPs para compartilhar o conhecimento 
entre os indivíduos, por meio de diferentes tecnologias, tais como, Slack, Skype e 
WhatsApp (PINTO; GARCIA; TENÓRIO, 2017).   

Os fóruns ou listas de discussão são utilizados principalmente on-line. Segundo 
Nattavud (2010) os fóruns e listas de discussão são um meio para promover a interação 
social. No entanto, os fóruns ou listas de discussão, podem ser usados em vários contextos 
diferentes, tais como, a aprendizagem combinada, solução de problemas, formação de 
equipes, comunicação escrita,  processamento de informações e, também, familiarização 
com tecnologia (EASTMAN; SWIFT, 2001). Nesse contexto, Mazzolini e Maddison (2003) 
definem um fórum de discussão como um boletim eletrônico para comunicação e 
colaboração, onde os participantes podem postar e/ou responder mensagens postadas. 
Desse modo, os participantes desses fóruns ou listas de discussão têm a possibilidade de 
interagirem e colaborarem entre si. Essa interação cria um foco comum acerca de tópicos 
específicos, atuando então, como base para a construção de um conhecimento (LAPADAT, 
2002) por meio de contribuições individuais escritas que estimulam e respondem às 
observações dos outros, criando estudos de caso, notícias, e os mais diversos registros 
(BANGERT-DROWNS, 1997). Além disso, esses fóruns ou listas de discussões possuem 
como característica uma aprendizagem dinâmica visto que na medida em que cada 
participante contribui e, em seguida, retira seletivamente do texto para aprofundar seu 
próprio pensamento, constrói-se, assim, significados tanto sociais quanto cognitivos 
(LAPADAT, 2002). Dessa forma, os fóruns ou listas de discussões são essenciais para 
organizações da indústria de software, principalmente porque são considerados 
ferramentas oficiais de comunicação dentro dessa indústria (PINTO; GARCIA; TENÓRIO, 
2017). Assim, por meio desses fóruns ou listas de discussão é possível trocar ideias ou 
insights acerca de determinada tecnologia, ou linguagem de programação.   

A educação corporativa é entendida como um sistema educacional de uma 
organização que possui um conjunto multidimensional de possibilidades de 
desenvolvimento humano e oportuniza um processo contínuo, crescente e interdependente 
de conexões de aprendizagem individuais e coletivas na organização, visando a 
capacitação da organização para atuar em um mercado altamente competitivo (AMARAL, 
2003). Nesse contexto, Eboli (2004) destaca que o sistema de educação corporativa 
possibilita uma atuação profissional diferenciada, na qual permite estimular os indivíduos a 
construir e modificar a realidade organizacional por meio da reflexão crítica. No entanto, a 
educação corporativa deve apresentar referenciais educacionais sólidos, apoiados em 
metodologias adequadas e alinhados aos objetivos estratégicos do negócio, devendo os 
seus objetivos serem considerados estratégicos, pois, contribuem para alcançar a 
vantagem competitiva empresarial e os objetivos globais de desempenho organizacional 
(CARVALHO, 2015). No entanto, no cenário das organizações da indústria de software, 
apenas grandes corporações como, Google, Oracle, Microsoft, investem em educação 
corporativa e, consequentemente, na universidade corporativa. A universidade corporativa 
é o elemento representativo da educação corporativa nas organizações, ou seja, a 
universidade corporativa consolida em sua estrutura o processo de educação corporativa 
(CARVALHO, 2015).  

O banco de competências visa facilitar a localização de pessoas e seus respectivos 
conhecimentos (SORIANO; HOFFMANN; ARAUJO, 2017). Além disso, um banco de 
competências consiste na criação de mapas do conhecimento por parte da organização, 
permitindo, desse modo, localizar com facilidade o conhecimento dos indivíduos da 
organização (GATTONI, 2000). Nesse cenário, esse banco de competências também 
permite a  integração entre a estratégia adotada pela organização e os conhecimentos 
adquiridos e desenvolvidos pelos integrantes (PURCIDONIO, 2008). Assim, essa prática 
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da GC funciona como uma forma de identificar e sistematizar o conhecimento dos 
indivíduos dentro da organização. Sendo essencial para as organizações da indústria de 
software por serem dinâmicas, complexas e intensas na produção do conhecimento (PINTO 
et al., 2017).  

A normalização e padronização de documentos é uma prática da GC que consiste 
na atividade sistêmica de estabelecer e utilizar um padrão (LEUCH, 2006). Davenport e 
Prusak (1998) defendem a maior utilização de algum tipo de vocabulário padronizado que 
auxilie na construção de controle de palavras no sentido de compatibilizar diferentes tipos 
de linguagens, facilitando e uniformizando as formas de busca. Nesse contexto, Baba e 
Nobeoka  (1998) destacam que a normalização e padronização auxilia também na criação 
de conhecimento uma vez que apoia a regularização dos termos escritos, além de facilitar 
também a recuperação do conhecimento. Nas organizações da indústria de software o 
processo de normalização e padronização busca definir, unificar e simplificar, de forma 
racional os documentos. Essa padronização em tal indústria é importante, para que o 
conhecimento seja facilmente recuperado e acessado pelos indivíduos da organização. 
Contudo, a normalização e padronização de documentos, quando realizada corretamente 
busca trazer benefícios para a organização na qual a utiliza. Entre os benefícios podem-se 
destacar a busca de determinado assunto em documentos, diminuindo, consequentemente 
o tempo que seria desperdiçado. 

Os portais corporativos são utilizados para que possa ser criado um conjunto de 
serviços que giram em torno da informação que é mantida na interface dos utilizadores, 
permitindo que os usuários acessem e apliquem seu conhecimento nesse mesmo 
ambiente. Assim, um portal corporativo é o primeiro ponto de acesso do usuário a um site, 
tendo características comuns e principais a integração e o compartilhamento (COLLINS, 
2001). Portanto, esses portais são vistos como um ambiente de produtividade, integrando 
informações, processos e pessoas, podendo ser composto dos ambientes de internet, 
intranet e extranet (PAULA; CIANCONI, 2007). Desse modo, torna-se um espaço web de 
integração de sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados, podendo, 
então, constituir-se em um verdadeiro ambiente de trabalho e repositório de conhecimento 
para o grupo e seus colaboradores. Em seus estágios mais avançados, os portais 
corporativos permitem a customização e a personalização da sua interface de acordo com 
as preferências de cada um de seus usuários. É um meio de acesso integrado que oferece 
aos visitantes meios de interação mediante um ponto único de conato para o fornecimento 
de informações e de serviços on-line (SIMÃO; RODRIGUES, 2005). Nas organizações da 
indústria de software os portais corporativos são um mecanismo de base tecnológica com 
poder de aglutinar uma interface/ambiente informacional (MOLINA, 2008), o acesso a toda 
a informação corporativa gerada, tratada e organizada, possibilitando a facilidade de acesso 
e localização das informações. Assim, um portal corporativo é utilizado para que os 
indivíduos das organizações tenham a possibilidade de acessar e empregar o 
conhecimento no mesmo ambiente. Dessa forma, tal prática torna-se integrada, fornecendo 
então um serviço on-line e integrado. 

O mapeamento ou auditoria de conhecimento possui como princípio otimizar o uso 
eficaz da base de um conhecimento corporativo. Desse modo, tal prática trata a questão de 
como melhor apoiar a descoberta e a construção de insights sobre as qualidades do 
conhecimento (HUIJSEN; DRIESSEN; JACOBS, 2004). Nesse sentido, Driessen, Huijsen 
e Grootveld (2007) salientam que essa prática da GC consiste basicamente das relações 
entre itens de conhecimento, grupos de pessoas, atividades, conceitos e termos. Além 
disso, envolve uma análise completa e investigação da organização em termos de 
conhecimento, em particular, como ele é criado. Dessa forma, o mapeamento ou auditoria 
do conhecimento revela as necessidades, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e 
riscos da GC para a organização uma vez que ajuda a fornecer identificação, qualificação, 
medição e avaliação do conhecimento tácito e explícito na organização (HUIJSEN; 
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DRIESSEN; JACOBS, 2004). Um dos modos de se fazer um mapeamento ou auditoria nas 
organizações da indústria de software é por meio do MPS.BR (Melhoria do Processo de 
Software Brasileiro). O MPS.BR é um programa para ajudar a melhorar os processos de 
desenvolvimento de software principalmente em organizações de pequeno e médio porte. 
Tal programa é essencial para revelar as vulnerabilidades e oportunidades nas 
organizações da indústria de software.  

Em síntese, a primeira prática discutida nesta pesquisa refere-se a aprendizagem 
organizacional na qual na indústria de software pode ocorrer por meio de hackathons. A 
segunda prática apresentada diz respeito a CoPs, nas quais na indústria de software se 
fazem presente de modo on-line, por meio de diferentes programas e.g., Slack, Skype e 
WhatsApp. A terceira prática apresentada diz respeito a fóruns ou listas de discussão, nos 
quais são utilizados na indústria de software para trocar ideias e insights acerca de 
tecnologias, tais como, linguagens de programação. A quarta prática apresentada refere-
se à educação corporativa no qual oportuniza um processo de aprendizado contínuo, no 
entanto, apenas grandes organizações da indústria de software tem a possibilidade de 
utilizar. A quinta prática apresentada diz respeito ao banco de competências, no qual na 
indústria de software é utilizado para estruturar o conhecimento dos indivíduos dentro da 
organização. A sexta prática apresentada refere-se à normalização e padronização de 
documentos na qual nas organizações da indústria de software tal prática auxilia a busca 
definir, unificar e simplificar, de forma racional os documentos que são criados. A sétima 
prática refere-se a portais corporativos que na indústria de software são utilizados para 
aglutinar as informações em um só local. Por fim, a oitava prática diz respeito ao 
mapeamento e auditoria do conhecimento, na qual nas organizações da indústria de 
software se dá por meio de programas do tipo MPS.BR. 

 
4 CONCLUSÃO 
 

Este artigo teve como objetivo investigar na literatura as práticas da GC que podem 
ser aplicadas na indústria de software. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória e 
bibliográfica em bases de dados científicas. Os resultados apontaram oito práticas 
aderentes as organizações da indústria de software. A primeira delas refere-se a 
aprendizagem organizacional que na indústria de software pode ocorrer por meio de 
hackathons. A segunda delas diz respeito a CoPs, nas quais na indústria de software se 
fazem presente de modo online em programas tais como, Slack, Skype e WhatsApp. A 
terceira delas refere-se a fóruns ou listas de discussão que são utilizados na indústria de 
software para trocar ideias e insights acerca de tecnologias. A quarta delas diz respeito a 
educação corporativa que oportuniza um processo de aprendizado contínuo, mas apenas 
grandes organizações da indústria de software tem a possibilidade de utilizar. A quinta diz 
respeito ao banco de competências que na indústria de software é usado para estruturar o 
conhecimento dos indivíduos dentro da organização. A sexta refere-se à normalização e 
padronização de documentos que nas organizações da indústria de software tal prática 
auxilia na busca definição, unificação e simplificação, de forma racional os documentos que 
são criados. A sétima diz respeito a portais corporativos que na indústria de software são 
utilizados para aglutinar as informações em apenas um local. Por fim, a oitava delas refere-
se ao mapeamento e auditoria do conhecimento que nas organizações da indústria de 
software se dá por meio de programas do tipo MPS.BR. Assim, a principal contribuição 
dessa pesquisa refere-se ao fato de expor as práticas da GC que podem apoiar as 
atividades desenvolvidas nas organizações da indústria de software, como análise, projeto, 
implementação e manutenção de um sistema. Como trabalhos futuros sugere-se a 
utilização dessas práticas em uma organização da indústria de software.  

 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

REFERÊNCIAS 
 
ALAVI, M.; LEIDNER, D. E. Knowledge Management and Knowledge Systems: Conceptual 
Foundations and Research Issue. MIS Quarterly, v. 25, n. 1, p. 107–136, 2001.  
 
AMARAL, H. H. O. DO. Educação Corporativa e suas dimensões: estudo exploratório 
sobre as políticas e práticas em duas empresas brasileiras. Dissertação de Mestrado. 
Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS, 2003. 
 
BABA, Y.; NOBEOKA, K. Towards knowledge-based product development: the 3-D CAD 
model of knowledge creation. Research Policy, v. 26, n. 6, p. 643–659, 1998.  
 
BANGERT-DROWNS, R. L. Literate thinking with electronic literature: suggestions 
from theory, research and practice. Annual Meeting of the American Educational 
Research Association. Anais...Chicago: American Educational Research Association, 1997 
 
BATISTA, F. F. Governo que aprende: gestão do conhecimento em organizações do 
Executivo Federal. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4602>. 
Acesso em: 02 ago. 2019.  
 
BUKOWITZ, W. R.; WILLIAMS, R. L. Manual de gestão do conhecimento: ferramentas 
e técnicas que criam valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman, 2002.  
 
CARVALHO, L. M. DE. Educação Corporativa e Desempenho Estratégico. Revista de 
Administração FACES Journal, v. 13, n. 3, p. 23–42, 2015.  
 
CHAUDHURI, S. W. Knowledge Management in Indian IT Industries. 3rd International 
Conference on Information and Financial Engineering, v. 12, n. 3, p. 251–258, 2011.  
 
COLLINS, H. Corporate portals. New York: AMACOM, 2001.  
 
COSER, M. A.; CARVALHO, H. G. Práticas de Gestão do Conhecimento em empresas de 
software: grau de contribuição ao processo de especificação de requisitos. Gestão da 
Produção, Operações e Sistemas, v. 7, n. 2, p. 109–122, 2012.  
 
DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Working knowledge: how organizations manage what 
they know. Boston: Harvard Business School Press, 1998.  
 
DOROW, P. F.; CALLE, G. A. D.; RADOS, G. J. V. Ciclo de conhecimento como gerador 
de valor: Uma proposta integradora. Revista ESPACIOS, v. 36, n. 12, 2015.  
 
DRIESSEN, S.; HUIJSEN, W. O.; GROOTVELD, M. A framework for evaluating knowledge-
mapping tools. Journal of Knowledge Management, v. 11, n. 2, p. 109–117, 2007.  
 
EASTMAN, J. K.; SWIFT, C. O. New Horizons in Distance Education: The Online Learner-
Centered Marketing Class. Journal of Marketing Education, 2001.  
 
EBOLI, M. Educação Corporativa no Brasil: mitos e verdades. São Paulo: Gente, 2004.  
 
FERREIRA, A. Comunidade de prática online: uma estratégia para o desenvolvimento 
profissional dos professores de História. Educação em Revista, v. 30, n. 1, 2014.  

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4602


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
GASPAR, M. A. et al. Gestão do Conhecimento em Ambientes de Teletrabalho. Revista de 
Administração FACES, v. 13, n. 2, 2014.  
 
GATTONI, R. L. C. Gestão do conhecimento organizacional na condução de projetos 
corporativos em tecnologia da informação: Um caso prático. Dissertação de Mestrado. 
Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 2000. 
 
GIANNOPOULOS, A. Performance Management as a Process of Promoting Innovation 
in Software Industry. International Conference on Strategic Innovative Marketing. Anais... 
Madrid: Elsevier B.V., 2014. 
 
HUIJSEN, W.-O.; DRIESSEN, S.; JACOBS, J. Explicit Conceptualizations for 
Knowledge Mapping. Sixth International Conference on Enterprise Information Systems. 
Anais...Porto: ICEIS, 2004 
 
LAPADAT, J. C. Written interaction: a key component in online learning. Journal of 
Computer-Mediated Communication, v. 7, n. 4, 2002.  
 
LEUCH, V. P. Práticas de GC em indústrias de grande porte dos Campos Gerais. 
Dissertação de Mestrado. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
UTFPR, 2006. 
 
LOURENÇO, G. C. U. et al. O uso da gestão do conhecimento na agricultura de 
precisão brasileira: uma investigação acerca do uso da IoT. VIII Congresso Brasileiro 
de Engenharia de Produção. Anais...Ponta Grossa: UTFPR, 2018a 
 
LOURENÇO, G. C. U. et al. Aprendizagem na Indústria De Software: A Investigação de 
um Hackathon interno. Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE. 
Anais...Presidente Prudente: Unoeste, 2018b 
 
MAZZOLINI, M.; MADDISON, S. Sage, guide or ghost? the effect of instructor intervention 
on student participation in online discussion forums. Computers and Education, v.40, n.3, 
p. 237-253. 2003.  
 
MOHAPATRA, S.; AGRAWAL, A.; SATPATHY, A. Designing Knowledge Management-
Enabled Business Strategies: A Top-Down Approach. New York: Springer International 
Publishing, 2016.  
 
MOLINA, L. G. Portais Corporativos: tecnologias de informação e comunicação 
aplicadas à gestão da informação e do conhecimento em empresas de tecnologia de 
informação. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade Estadual Paulista - 
UNESP, 2008. 
 
NATTAVUD, P. E-Business Education: A Phenomenographic Study of Online Engagement 
among Accounting, Finance and International Business Students. iBusiness, v. 2, n. 4, p. 
311–316, 2010.  
 
PAULA, D. DA R. DE; CIANCONI, R. DE B. Práticas da Gestão do Conhecimento: Caso 
dos sítios associados ao portal corporativo da FIOCRUZ. Perspectivas em Ciência da 
Informação, v. 12, n. 2, p. 49–63, 2007.  
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

PINTO, D. et al. Design das etapas a serem seguidas em um instrumento para a coleta de 
dados para organizações do setor de TI. Congreso Internacional de Conocimiento e 
Innovación, n. February 2017, p. 1–7, 2016.  
 
PINTO, D. et al. Investigating knowledge management within software industry: a systematic 
literature review. International Journal of Development Research, v. 7, n. 12, p. 1796–
1769, 2017.  
 
PINTO, D.; GARCIA, K.; TENÓRIO, N. Technological Communication Tools in Use - 
The Shape of Knowledge Shared within Software Development Teams. Proceedings of 
the 9th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering 
and Knowledge Management. Anais...SCITEPRESS - Science and Technology 
Publications, 2017.  
 
PRANGE, C. Aprendizagem organizacional – desesperadamente em busca de teorias. In: 
Aprendizagem organizacional e organizações de aprendizagem – Desenvolvimento 
na teoria e na prática. São Paulo: Atlas, 2001.  
 
PURCIDONIO, P. M. Práticas de gestão do conhecimento em Arranjo Produtivo Local: 
o setor moveleiro de Arapongas-Pr. Dissertação de Mestrado. Ponta Grossa: 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, 2008. 
 
SIMÃO, J. B.; RODRIGUES, G. Acessibilidade às informações públicas: uma avaliação do 
portal de serviços e informações do governo federal. Ciência da Informação, v.34, n. 2, 
2005 
 
SORIANO, É.; HOFFMANN, W. M. A.; ARAUJO, C. DE. Gestão do Conhecimento aplicado 
aos desastres naturais: o caso da Defesa Civil. Em Questão, v. 23, n. 3, p. 207, 2017.  
 
SOUZA, L. L. C. Mecanismos de Coordenação e Práticas da Gestão do Conhecimento 
na Cadeia de Valor Terceirizada: estudo no setor elétrico. Dissertação de Mestrado. 
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 
 
WANG, C. L.; AHMED, P. K. Organisational learning: a critical review. The Learning 
Organization, v. 10, n. 1, p. 8–17, fev. 2003.  
 
WENGER, E.; SNYDER, W. M. Communities of Practice: The Organizational Frontier. 
Harvard Business Review, v.78, n.1, p.139-146, 2000.  

 
WENGER, E.; TRAYNER-WENGER, B. DSpace/Manakin Repository. Communities of 
practice: a brief introduction.  Oregon, 02 ago. 2019. Disponível em:  
<https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/11736/A%20brief%20intro
duction%20to%20CoP.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 02 ago. 2019. 


