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RESUMO 

 
As organizações da indústria de software apresentam como particularidade serem intensivas na criação e 
consumo de conhecimento. Esses conhecimentos são relacionados as tecnologias que tal indústria necessita 
para realizar suas atividades. Dessa forma, essas organizações necessitam de processos que suportam tais 
conhecimentos, para tanto a Gestão do Conhecimento (GC) pode ser destacada. No entanto, além do uso da 
GC pode ser necessário a utilização de formas para representar o conhecimento afim de dar suporte as 
organizações. Nesse cenário, o objetivo deste artigo é apresentar formas de representação do conhecimento 
para as organizações da indústria de software. Assim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e exploratória 
em bases de dados científicas. Os resultados apontaram três formas de representação do conhecimento: 
tesauros, ontologias e conhecimento procedimental.  
 
Palavras chave: Conhecimento Procedimental; Tecnologia da Informação; Tesauro; Ontologias.  
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

As organizações estão cada vez mais utilizando o conhecimento como fonte de 
inovação, sustentabilidade nos mercados em que atuam. Para Davenport e Prusak (1998) 
o conhecimento é uma mistura de percepções, experiências, valores e a informações, 
sendo descrito também como um estado ou fato de saber, ou uma condição de 
compreensão adquirida por meio da experiência e da soma ou alcance do que foi percebido, 
descoberto ou aprendido (SCHUBERT et al., 1998). Nesse cenário, o conhecimento já é 
reconhecido como um dos recursos mais importantes nas organizações. Isto porque o 
conhecimento auxilia a criar novas habilidades e auxilia a adicionar valor a produtos ou 
serviços na organização (CHAUDHURI, 2011). No entanto, o conhecimento não é uma 
quantidade simples e estável, pois existem, fatos, filosofias e sociologias dedicadas à 
compreensão desse fenômeno (DESPRES; CHAUVEL, 1999). 

Para Floriano, Santos e Schroeder (2009), as organizações que conseguem 
compreender a importância do conhecimento, bem como sua utilização para benefício 
próprio, são capazes de produzir novos conhecimentos, determinantes de novas 
competências, habilidades, produtos ou serviços, levando ao aperfeiçoamento dos 
processos internos e ao alcance dos objetivos pré-estabelecidos. 

  Nesse âmbito, o conhecimento organizacional passou a ser gerenciado nas 
organizações para que elas conseguissem um lugar de destaque no mercado, melhorando 
o seu desempenho, maximizando as suas oportunidades de negócios e minimizando os 
seus riscos de perda de oportunidades (SCHIUMA; CARLUCCI; LERRO, 2012). De acordo 
com Carvalho (2010), o conhecimento é um ativo direcionador nas organizações, e 
necessita de gerenciamento para não ficar disperso. 

Na indústria de software, gerenciar o conhecimento é uma tarefa difícil, pois faz uso 
intensivo do conhecimento e possui complexidade em suas tarefas. Um dos motivos dessa 
complexidade se dá pelo fato de que, independentemente do tamanho, realizam várias 
tarefas ao mesmo tempo (NAWINNA, 2011). Sendo assim, o conhecimento é utilizado 
constantemente por essas organizações pelo fato de produzirem um grande volume de 
informações constantemente (LOURENÇO et al., 2018).  Para lidar com esse 
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conhecimento, a GC é essencial. Amaral (2007) destaca que a GC pode ser definida como 
o processo sistemático de criar, manter e estimular uma organização de forma a que está 
faça o melhor uso do conhecimento para atingir vantagem competitiva ou alto desempenho 
de forma sustentável. No entanto, a GC é uma tarefa complexa na qual também envolve o 
desenvolvimento de estruturas que possibilitam à organização reconhecer, criar, 
transformar e distribuir conhecimento (GOLD; MALHOTRA; SEGARS, 2001). 

 Nesse sentido, Rodríguez et al., (2014) salienta que a GC fornece técnicas e 
métodos que auxiliam na redução e na perda ou desperdício de conhecimento, permitindo 
que os mantenedores de software possam compartilhar conhecimento. Além disso, para 
organizações de desenvolvimento e manutenção de software a GC pode trazer alguns 
benefícios,  tais como, melhoria de qualidade de seus produtos, processos e redução de 
custos e erros (DINGSØYR; CONRADI, 2002). Nesse cenário, quando o conhecimento é 
adicionado em processos, essas organizações conseguem alcançar maior produtividade e 
inovação devido ao fato do conhecimento dos indivíduos relacionar-se ao produto final, i.e., 
software (FENTON; BIEMAN, 2014).  Desse modo, utilizar esses processos é necessário 
para que as organizações consigam um melhor desempenho na criação, compartilhamento 
e aplicação de um novo conhecimento (SVEIBY, 1998). 

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. Esses processos são 
distintos, pois nas organizações da indústria de software, exigem-se conhecimentos 
específicos para cada produto de software desenvolvido (ALAVI; LEIDNER, 2001).  

Desse modo, a GC passa a ser o facilitador da aprendizagem organizacional com a 
finalidade de aumentar a capacidade da organização em aprender com o seu próprio 
ambiente e incorporar o conhecimento adquirido com esse aprendizado em seus processos 
(AURUM; DANESHGAR; WARD, 2008). Além disso, Nascimento et al. (2016) afirmam que 
a GC propicia o fluxo das informações e recursos, apoiando as diferentes ações 
desempenhadas pelos indivíduos no ambiente organizacional, como, por exemplo, a 
tomada de decisão que, a partir das informações disponíveis, gera resultados mais 
precisos. Assim, a GC torna-se essencial para aprimorar o conhecimento organizacional 
por meio da criação, armazenamento, recuperação e representação desse conhecimento. 

 Representar o conhecimento significa explicitá-lo, dentre outras formas, em 
documentos, moldes, modelos, multimídias, no sentido de possibilitar que esse 
conhecimento possa ser acessado e utilizado por pessoas em favor próprio ou de uma 
organização. Assim, a representação do conhecimento é definida como um conjunto de 
convenções sintáticas e semânticas nas quais relacionam-se com as formas de expressar 
uma informação (OLIVEIRA; CARVALHO, 2008). Dessa forma, essa representação 
consiste na utilização de linguagens específicas, frases, números que correspondem à 
descrição ou condição do mundo (JOHN, 2000). 

Rich e Knight (1983) apresentam três perspectivas no âmbito da representação do 
conhecimento: 

• Representação do conhecimento como epistemologia aplicada. Essa perspectiva 

utiliza como princípio a complexidade do conhecimento e apresenta uma forma de 

representá-lo em uma base estruturada ou programada, tais como, ontologias e 

redes semânticas; 

• Representação do conhecimento como um módulo de pergunta e resposta. Essa 

perspectiva é a considerada a mais baixa expectativa de um módulo de 

representação do conhecimento. Isso porque, nessa perspectiva de representação 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

do conhecimento, o módulo processa uma informação criando uma base de 

conhecimentos com a informação extraída dos documentos. 

• Representação do conhecimento como incorporação de sistemas de inteligência 

artificial. Nesta perspectiva, existem várias unidades interconectadas que são 

coletivamente responsáveis por representar vários conceitos.  Esse tipo de 

representação do conhecimento pode melhorar a produtividade e desempenho das 

atividades dos funcionários, além de servir também como um coletor de informações, 

como, por exemplo, sistemas especialistas. 

Nesse cenário Brascher e Café (2008) destacam que a representação do conhecimento 
reflete um modelo de abstração do mundo real, construído para determinado objetivo. Além 
disso, a representação do conhecimento tem como finalidade aprimorar a comunicação, o 
relacionamento social e auxiliar na recuperação de informações da organização (JOB, 
2008). 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo apresentar formas de representação do 
conhecimento para as organizações da indústria de software. Desse modo, o presente 
trabalho está estruturado da seguinte forma: a primeira seção traz a introdução, a segunda 
seção apresenta os materiais e métodos, seguida da conclusão e das referências 
bibliográficas. 

  
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica com objetivo exploratório, de 
cunho qualitativo. Para Leedy e Ormrod (2015) a pesquisa exploratória tem como objetivo 
obter insights sobre algum fenômeno específico, além disso, esse tipo de pesquisa faz com 
que o pesquisador se familiarize com o objeto de estudo. Já a pesquisa bibliográfica é feita 
a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 
escritos e eletrônicos, como livros e artigos científicos. Segundo Fonseca (2002) a pesquisa 
bibliográfica é realizada por meio do levantamento de referências teóricas e publicada por 
meios escritos e eletrônicos. 

No que concerne a pesquisa qualitativa Creswell (2007), destaca que essa é 
diretamente ligada à análise de dados, pois consiste na interpretação dos dados por meio 
de técnicas mais ou menos refinadas que permitem a interpretação do texto. Nesse cenário, 
Kothari (2004) realça que a pesquisa qualitativa relaciona-se à avaliação subjetiva de 
atitudes, opiniões e comportamento do fenômeno estudado por meio das percepções e 
impressões do pesquisador.  

 Dessa forma, a pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira etapa consistiu 
na busca por publicações acerca do tema desta pesquisa, feita nas bases de dados: Portal 
de Periódicos da CAPES, ScienceDirect, ACM Digital Library e Google Scholar. Para isso 
utilizou-se as seguintes palavras-chave em Língua Portuguesa: ‘ontologias’; ‘gestão do 
conhecimento e indústria de software’; ‘tesauros’; ‘conhecimento procedimental. Igualmente 
foram pesquisadas as seguintes palavras-chave em Língua Inglesa: ‘ontologies’; 
‘knowledge management and software industry’; ‘thesaurus’; ‘procedural knowledge. Nessa 
etapa, considerou-se como critérios de inclusão os artigos disponíveis nas bases de dados 
pesquisadas e publicados em conferências ou em periódicos renomados. No entanto, foram 
excluídos artigos que apenas tangenciavam sobre o tema, isto é, aqueles em que as 
palavras-chave não eram objeto principal de estudo, além de artigos que não atendiam aos 
critérios de inclusão.  

Dessa forma, a segunda etapa consistiu na análise dos artigos encontrados para 
identificar formas de representação do conhecimento para as organizações da indústria de 
software. Assim, foi possível identificar três formas de representar o conhecimento nessa 
indústria. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A primeira característica apontada pela literatura em relação às organizações da 

indústria de software refere-se a dificuldade de recuperação das informações. Nesse 
cenário, as organizações da indústria de software têm procurado se diferenciar em um 
mercado altamente competitivo oferecendo produtos e serviços de qualidade. Por outro 
lado, gerir o conhecimento organizacional ainda é um desafio para essas organizações. 
Isso porque, quando o conhecimento organizacional não é bem administrado pelas 
organizações da indústria de software no qual tende a ficar fragmentado, fazendo-se mais 
custoso a sua recuperação (TENÓRIO et al., 2017). Nesse cenário, o uso de tesauros pode 
ser destacado uma vez que auxiliam na recuperação e representação do conhecimento. De 
acordo com Vargas e Laan (2011) um tesauro é um instrumento que reúne conceitos de 
uma determinada área do conhecimento, que relacionam-se entre si, facilitando então, a 
recuperação de informações. Isso porque, tais tesauros possuem um controle 
terminológico, que regulamentam um sistema de conceitos, no qual relaciona descritores 
em uma estrutura com referências cruzadas. Assim, o conceito de um tesauro é facilitar o 
tráfego de informações, isto é, garantir que a mensagem chegue de modo completo e 
explicito ao destinatário (MACULAN; LIMA, 2014).  

A segunda característica apontada pela literatura em relação as organizações da 
indústria de software diz respeito a dificuldade de consolidar o conhecimento 
organizacional, isto é, representá-lo. Nesse sentido, Lourenço et al. (2019) destacam que 
as organizações da indústria de software são conhecidas por serem intensivas na produção 
de diferentes tipos de conhecimento durante todo o processo de desenvolvimento. Nesse 
processo de desenvolvimento criam-se uma variedade de soluções baseadas em software. 
No entanto, devido à agilidade de processos dessa indústria, na maioria das vezes, as 
organizações não conseguem representar todo o conhecimento gerado ao longo do projeto. 
Para tanto, uma ontologia pode ser destacada, pois além de ser uma forma de representar 
o conhecimento, a ontologia também é essencial para a recuperação e compartilhamento 
do conhecimento. Para Barão et al. (2017) uma ontologia é um sistema de classificação e 
representação do conhecimento no qual caracteriza formal e explicitamente, em alto nível 
de descrição, um determinado domínio do conhecimento. Dessa forma, é possível 
apresentar uma conceituação compartilhada com uma visão abstrata de entidades do 
mundo real, eventos e relacionamentos entre eles. Além disso, para Vasanthapriyan et al. 
(2017) a ontologia é uma forma de estabelecer uma conceituação comum e coerente a fim 
de facilitar o compartilhamento, recuperação, armazenamento e, consequentemente a 
representação do conhecimento. Logo, tal ontologia em organizações da indústria de 
software seria um apoio para consolidar, isto é, representar o conhecimento no processo 
de desenvolvimento. Assim, essa representação do conhecimento em uma ontologia pode 
ser útil para que as organizações consigam acessar esse conhecimento em favor próprio 
para alcançar mais lucro e vantagem competitiva em um mercado muito concorrente. 

A terceira característica destacada na literatura em relação as organizações da 
indústria de software e representação do conhecimento diz respeito ao aprimoramento 
técnico dos desenvolvedores em suas atividades.  Isso porque, para a criação dos 
softwares nessa indústria faz-se necessário uma compreensão de um problema em sua 
completude, exigindo-se o know-how específico de quem desenvolve um software, neste 
caso, os desenvolvedores. Nesse cenário, os desenvolvedores fazem atividades nas quais 
o conhecimento é fundamental. Desse modo, os desenvolvedores são trabalhadores do 
conhecimento, pois, suas atividades giram em torno da aquisição, processamento e captura 
do conhecimento (YODER; BALAGUER; JOHNSON, 2001). Além disso, para criação de 
um software um desenvolvedor necessita de conhecimentos técnicos específicos, tais 
como, o uso de novas técnicas, linguagens de programação, processos, ferramentas, i.e., 
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novos conhecimentos (NAWINNA, 2011). Assim, tais desenvolvedores necessitam estar 
evoluindo constantemente suas habilidades. Nesse sentido, o conhecimento procedimental 
pode ser salientado para auxiliar tais desenvolvedores na evolução e desenvolvimento de 
sua respectiva expertise (ERICSSON; SMITH, 1991).  Rittle-Johnson et al. (2001) 
caracterizam o conhecimento procedimental como um suporte para auxiliar as pessoas e 
as condições que são aplicadas a fim de alcançar um objetivo. Além disso, tal conhecimento 
possui a possiblidade de ser automatizado em diferentes graus reduzindo-se recursos 
cognitivos (JOHNSON, 2003).  

Em síntese, a literatura apontou três características sobre as organizações da 
indústria de software. A primeira delas refere-se a dificuldade de recuperação das 
informações na qual um tesauro pode auxiliar para reunir conceitos de uma determinada 
área do conhecimento que se relacionam entre si, facilitando então, a recuperação e 
representação do conhecimento. A segunda diz respeito às organizações da indústria de 
software e a dificuldade na representação do conhecimento. Dessa forma, uma ontologia 
pode ser destacada uma vez que estabelece conceitos e padrões comuns no qual facilita a 
representação, recuperação e compartilhamento do conhecimento em uma organização.  
Por fim, a última característica apontada pela literatura refere-se ao fato de tais 
organizações necessitarem que seus desenvolvedores aprimorem seu conhecimento 
técnico. Para tanto, o conhecimento procedimental pode ser utilizado para auxiliar na 
evolução da expertise dos desenvolvedores.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo apresentar formas de representação do 
conhecimento para as organizações da indústria de software. Dessa forma, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica e exploratória em bases de dados científicas. Os resultados 
apontaram três formas de representação do conhecimento que podem auxiliar acerca das 
organizações da indústria de software. A primeira forma corresponde a um tesauro que 
pode auxiliar recuperação e representação do conhecimento. A segunda forma refere-se a 
uma ontologia que pode ser um apoio para a indústria de software, pois facilita a 
representação do conhecimento, além de proporcionar também o compartilhamento. A 
terceira forma concerne ao conhecimento procedimental que pode ser utilizado para auxiliar 
a evoluir a expertise dos desenvolvedores que trabalham em tais organizações. Assim, 
essas formas de representação do conhecimento podem auxiliar as organizações da 
indústria de software na realização de suas tarefas e processos. Além disso, quando as 
organizações reconhecem que a representação, compartilhamento e recuperação do 
conhecimento é relevante no âmbito organizacional, elas conseguem fazer uso do 
conhecimento para benefício próprio, alcançando então, um lugar de destaque em um 
mercado competitivo. 
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