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PROPOSTA DE MEDIDAS E MÉTRICAS PARA A MEDIÇÃO DE PRODUTOS DO 

CONHECIMENTO EM EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo propor um modelo de arquitetura de sistema de Gestão do 

Conhecimento (GC) para armazenar, medir e recuperar produtos de conhecimento gerados 

por empresas da indústria de software. Tal arquitetura é importante para auxiliar tais empresas 

a aprimorarem a sua GC. A GC é considerada importante para tomada de decisões dentro das 

organizações porque oferece subsídios para a inovação e sustentabilidade no mercado. Além 

disso, a GC é essencial para que as organizações alcancem produtividade e competitividade 

no mercado atual. Uma organização da indústria de software trabalha basicamente sustentada 

no conhecimento das pessoas que geram diferentes artefatos que são utilizados em diferentes 

projetos de software. Esses artefatos, dentre outros, podem ser chamados de produtos de 

conhecimento. Esta pesquisa é de viés exploratório com característica mista (qualitativa e 

quantitativa). Como resultado espera-se um modelo de arquitetura de sistema de GC 

preparado para armazenar, medir e recuperar produtos de conhecimento gerados por empresas 

da indústria de software. 

 

Palavras-chave: Organização. Gestão do Conhecimento. Tecnologia da Informação. 

 

 

PROPOSAL OF MEASURES AND METRICS FOR MEASUREMENT OF 

KNOWLEDGE PRODUCTS IN COMPANIES OF THE SOFTWARE INDUSTRY 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to propose a Knowledge Management (KM) system architecture model to 

store, measure and recover knowledge products generated by companies in the software industry. 

Such an architecture is important to support companies improve their KM. The KM is 

considered important for decision making within organizations because it offers subsidies for 

innovation and sustainability in the market. In addition, KM is essential for organizations to 

achieve productivity and competitiveness in today's marketplace. A software industry 

organization basically works on the knowledge of the people who generate different artifacts that 

are used in different software projects. These artifacts, among others, can be called knowledge 

products. This research is of exploratory bias with mixed characteristics (qualitative and 

quantitative). As a result, we expect a KM system architecture model prepared to store, measure 

and recover knowledge products generated by companies in the software industry. 

 

Keywords:Organization. Knowledge Management. Information Technology
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Gestão do Conhecimento (GC) tem se tornado progressivamente crucial para as 

organizações que procuram ter uma vantagem competitiva sustentável no mercado em que 

atuam. Segundo a visão de Nonaka e Takeuchi (2008), a GC é definida como o processo de 

criar continuamente novos conhecimentos, disseminando-os velozmente em novos 

produtos/serviços, tecnologias e sistemas, perpetuando a mudança no interior da organização. 

Adotando a GC, as empresas de software podem armazenar, codificar e compartilhar o 

conhecimento de maneira construtiva para que ela gere produtos do conhecimento que se dão 

por meio dos conjuntos de saberes acumulados e compartilhados pela cultura organizacional. 

Nesse sentido, a GC deve funcionar como um processo 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). Assim, torna-se importante a mensuração do processo de 

criação de produtos do conhecimento em uma empresa de software.  

O conhecimento, porém, é um ativo intangível e de difícil mensuração por estar em 

um ambiente muito complexo, gerando grande dificuldade em demonstrar-se os resultados 

obtidos (COSTA; SALGADO, 2016). Para realizar a mensuração do conhecimento fazem-se 

necessárias as medidas e métricas que, por consequência, geram os indicadores para o 

monitoramento do conhecimento organizacional. Tais medidas e métricas devem “[...] ajudar 

a medir a distância entre a situação atual e a desejada” e “[...] retratar a realidade e os 

problemas organizacionais” (TEIXEIRA, 2002, p.15). Para Sveiby (1998), as empresas 

encontram enormes dificuldades em fazer a mensuração de seus ativos intangíveis, pois não 

existe um padrão formal e genericamente aceito. Além disso, o autor afirma que é difícil 

identificar os ativos intangíveis que agregam valor à atividade produtiva, já que eles não são 

facilmente reconhecidos na estrutura organizacional.  

Mesmo assim, uma das maneiras de se avaliar o conhecimento nas organizações é 

ainda por meio de indicadores (Natale et al., 2016). Portanto, segundo Goldoni e Oliveira 

(2010), devido ao fato do conhecimento estar incorporado aos processos da organização, os 

indicadores precisam ser direcionados para o aprendizado organizacional, individual e para a 
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produtividade, pois tais indicadores ajudam a “[...] medir a distância entre a situação atual e a 

desejada” e “[...] retratar a realidade e os problemas organizacionais” (TEIXEIRA, 2002, 

p.15). Portanto, o processo de medir o conhecimento torna-se essencial principalmente em 

organizações inseridas na indústria de software, que são dinâmicas, complexas e atuam em 

um ambiente sujeito a constantes atualizações tecnológicas (PINTO, 2016).  

O produto do conhecimento é uma das chaves para disseminar o conhecimento dentro 

da organização (DALKIR, 2011). As organizações da indústria de software produzem o 

tempo todo, por meio de tecnologias, os produtos do conhecimento como: artefatos de 

software (e.g., requisitos de usuário, modelagens de software, modelos de bancos de dados), 

manuais de usuários, material multimídia, dentre outros. Esses produtos do conhecimento são 

utilizados constantemente pelos indivíduos dessa indústria. É por meio desses produtos que o 

conhecimento permanece de forma explícita dentro da organização. Portanto, medir esses 

produtos do conhecimento é uma forma de medir o conhecimento organizacional e a 

atualização de seus ativos organizacionais. 

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é propor medidas e métricas para a 

medição de produtos do conhecimento em empresas da indústria de software.  Para o 

desenvolvimento desta pesquisa, utiliza-se os indicadores validados por Scalabrini et al. 

(2016). Dentre os grupos tratados pelos autores, encontra-se o de ‘Produtos de 

Conhecimento’, que pode ser visto sob a perspectiva de indicadores de conhecimento 

explícito. Por meio dos resultados alcançados nesta pesquisa, são propostas as medidas e 

métricas aderentes às práticas de GC nas organizações. Dessa forma, a temática do 

conhecimento passa a constituir um elemento de capital intelectual único dentro da 

organização, podendo ser compartilhado por meio de ferramentas. 

Este trabalho está organizado em 5 seções. Além desta seção, a seção 2 apresenta a 

revisão da literatura, na qual se apresenta a base teórica da pesquisa, com duas subseções, 

uma delas sobre os produtos do conhecimento e outra sobre medição, medidas e métricas. A 

seção 3 apresenta a metodologia utilizada no trabalho e contém seleção dos dados, coleta de 

dados e a interpretação dos dados utilizados na pesquisa. A seção 4 apresenta os resultados e 

discussão. Por fim, a seção 5 apresenta a conclusão, seguida das referências bibliográficas 

utilizadas neste trabalho. 



 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 

O objetivo da GC é alavancar o conhecimento para a vantagem competitiva da 

organização (NICKOLS, 2001). Para impulsionar o conhecimento são necessários processos 

de classificação e organização. Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (2008) propõem a 

aplicação de uma abordagem sistemática à captura, estruturação, gerenciamento e 

disseminação de conhecimento em toda a organização. Consequentemente, é possível 

trabalhar-se mais, em menos tempo, reutilizando as melhores práticas, e assim, reduzindo o 

retrabalho. 

Na indústria de software, gerenciar o conhecimento tem se tornado crucial, 

principalmente por se tratarem de organizações dinâmicas e complexas (NAWINNA, 2011). 

Nesse cenário, utilizar os processos de GC como suporte é fundamental, pois só incorporando 

o conhecimento em processos garante-se alcançar maior produtividade e inovação devido ao 

conhecimento dos indivíduos estar diretamente relacionado ao produto final (software) 

(FENTON, 1996). 

A soma dos saberes dos indivíduos, juntamente com o know-how, know why e 

experiência, formam o capital intelectual da organização (KLEIN, 1998; STEWART, 1997), 

que é o mais importante ativo. Isso porque o valor desses ativos de conhecimento é pelo 

menos igual ao custo de recriação desse conhecimento (DALKIR, 2011), o que significa que 

o gerenciamento desse conhecimento deve ser colaborativo e integrado para a criação, 

captura, organização, acesso e uso dos ativos intelectuais da organização (GREY, 1996).  

Nesse sentido, preservar o capital intelectual garante o futuro das organizações, 

mantendo a organização viável e competitiva no mercado em que atua (DALKIR, 2011). 

Todo o conhecimento gerado pelo capital intelectual deve ser armazenado de maneira a 

facilitar sua recuperação, para que todos da empresa consigam acessá-lo e utilizá-lo. Para isso 

os dados que estão dispersos necessitam de uma estratégia para que sejam modelados em um 

ambiente como, por exemplo, utilizando um Data Warehouse ou um Business Intelligence 
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(BI) (OLIVEIRA et al., 2016). Portanto, uso de um BI norteia a visão estratégica da empresa 

com base no conhecimento organizacional.  

 

2.2. PRODUTOS DO CONHECIMENTO 

 

Um produto de conhecimento é qualquer objeto que possa armazenar, disseminar e ser 

utilizado para que o conhecimento seja aplicado na organização. Isso significa que um 

produto do conhecimento é uma das chaves para disseminar o conhecimento dentro da 

organização, o que pode ocorrer por meio da publicação contínua de resultados, experiências, 

relatórios de conferências, transferência de conhecimento com outras organizações e outras 

notícias sobre estimativas (EBERT, DUMKE, BUNDSCHUH & SCMIETENDORF, 2005). 

Toda essa difusão do conhecimento traz, entre todos os seus benefícios, a preservação da 

informação organizacional para que não ocorra desperdício desse valioso recurso com o 

passar do tempo. Assim, um produto do conhecimento explicita e documenta o conhecimento 

dos indivíduos para que esse seja utilizado nos momentos apropriados, reduzindo a 

dependência do conhecimento individual. 

Na indústria de software, disseminar o conhecimento tem sido um desafio, 

principalmente por se tratar de empresas dinâmicas, complexas e inseridas em um ambiente 

sujeito a constantes atualizações tecnológicas (PINTO, 2016). Os documentos da empresa, os 

artefatos de software, os elementos multimídias, além de artigos, manuais, dentre outros, 

podem ser ditos como produtos do conhecimento (Scalabrini et al. 2016). Esses produtos, 

quando devidamente criados e armazenados, possibilitam a reutilização de melhores práticas e 

redução do retrabalho de um projeto (Nonaka e Takeuchi, 2008). 

 Ao gerar e armazenar os produtos do conhecimento, alguns processos devem ser 

adotados como a criação, a utilização e a disseminação do conhecimento organizacional 

(DALKIR, 2011). Igualmente, é necessário aplicar os processos básicos da GC. Tenório et al. 

(2017) afirmam que o conhecimento codificado pode ser estruturado e armazenado em 

sistemas, nos quais esses podem disponibilizar uma indexação e serem distribuídos por toda a 

organização por meio de uma rede de dados, possibilitando assim, o acesso aos seus produtos 

do conhecimento. 
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2.3. MEDIÇÃO, MEDIDAS E MÉTRICAS 

 

A medição é tida como o processo pelo qual números ou símbolos são dados a 

atributos de entidades no mundo real de forma a descrevê-los de acordo com regras 

claramente definidas (FENTON, 1996). Desse modo, o processo de medição apoia a 

mensuração de entidades do mundo real com a junção de atributos dessas entidades com 

símbolos e números, de acordo com especificações bem definidas.   

Um dos resultados dos processos de medição podem ser as medidas. Medidas são 

descritas como uma característica de um determinado elemento do processo de forma 

qualitativa ou quantitativa (WEBER et al., 2005). A forma qualitativa se expressa pela 

interpretação de comportamentos, opiniões, sendo um pouco mais difícil de obter-se uma 

representatividade numérica. Assim, por meio da combinação de medidas já estabelecidas são 

possíveis derivar métricas (SOMMERVILLE, 2007). 

Uma métrica é a mensuração de quantificação de uma tendência ou variável de 

negócio, isto é, as métricas são utilizadas para derivar uma base para estimativas, para traçar o 

progresso do projeto, para determinar a complexidade, para ajudar a entender quando se 

atinge um estado desejável da qualidade (ZUSE, 1998). Desse modo, quando a métrica é bem 

definida sobre dados consistentes, é possível reagir em diferentes cenários e alocar os recursos 

de maneira estratégica dentro de uma organização (LAUDON, 2011). 



 

 
 

 

3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa tem cunho explanatório e bibliográfico, com abordagem qualitativa. O 

procedimento da pesquisa é a pesquisa de campo. Assim, o cunho explanatório indica que os 

achados das pesquisas de Scalabrini et al. (2016), Lourenço et al. (2016) e de Tenório et al. 

(2017) servem como base para o desenvolvimento de uma pesquisa de campo (CRESWELL, 

2014).  A pesquisa bibliográfica aprofunda os temas acerca da GC, produtos do conhecimento 

e medidas e métricas. Tal pesquisa foi realizada por meio da internet em bases de dados 

científicas respeitadas e consolidadas, como o Emerald Insight. Foram consideradas pesquisas 

recentes, ou seja, dos últimos 5 anos e esta pesquisa é continuidade do trabalho de Scalabrini 

et al. (2016), o qual faz uma pré-seleção, com base em Mansfield e Grunewald (2013) do 

grupo de indicadores de produto de conhecimentos. A pesquisa foi estruturada da seguinte 

forma: 

Figura 1- Metodologia utilizada na pesquisa. 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.1 SELEÇÃO  

 

Para elaborar uma métrica ou medida são necessários dados, para cuja obtenção 

utilizou-se um formulário com questões a fim de investigar os produtos do conhecimento 

dentro em uma organização. Além disso, aproveitou-se os achados de Scalabrini et al. (2016), 

no que tange aos indicadores dos produtos do conhecimento, que serão especificados no 

Quadro 1. 

Quadro 1: Indicadores dos produtos do conhecimento. 

 1. Indicador sobre o número de produtos de conhecimento criados. 

 2. Indicador sobre o percentual de usuários que classifica os produtos de 

conhecimento como bom / excelente / útil. 

 3. Indicador sobre o número de citações de produtos de conhecimento 

 4. Indicador sobre o número de downloads de produtos de conhecimento 

 5. Indicador sobre o número de pessoas que leram um produto de 

conhecimento (ex. manuais, código-fonte, livros etc.) 

 6. Indicador sobre o percentual de leitores de acessam determinado 

produto de conhecimento. 

 7. Indicador sobre o número ou percentual de pessoas que adquirem 

conhecimento sobre o seu trabalho e/ou políticas do produto por meio 

da leitura (ex. manuais, código-fonte, livros etc.). 

 8. Um indicador do tipo Sim/Não sobre se houve conhecimento 

adquirido por meio de discussões acerca do produto 

 9. Indicador sobre o número de recomendações de produtos de 

conhecimento 

 10. Indicador sobre a utilidade do conhecimento do produto percebida 

pelo público-alvo. 

 11. Indicador sobre o número de exemplares onde o trabalho tenha sido 

citado. 
Fonte: Organizado pela autora. 

 

 3.2 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados elaborou-se um instrumento contendo questões visando 

investigar a importância dos produtos do conhecimento dentro de empresas da indústria de 

software. O instrumento é apresentado no Apêndice. 

Para cada questão proposta no formulário foi utilizada a escala de Likert (1932), que 

permite medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do participante com qualquer 
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afirmação proposta. Os níveis da escala são: (1) concordo plenamente; (2) concordo; (3) nem 

concordo e nem discordo; (4) discordo; e (5) discordo plenamente. Dessa forma, o 

entrevistado apresenta, segundo as suas experiências e saberes, o grau de importância dos 

produtos de Conhecimento e da Gestão do Conhecimento. Após o participante responder ao 

questionário, ele foi submetido a uma entrevista com o objetivo de entender com detalhes as 

questões já levantadas no instrumento, ajudando a consolidar as medidas e métricas 

investigadas pela pesquisa, conforme o protocolo apresentado no apêndice.  

O instrumento foi administrado individualmente durante os dias 09 e 13 de outubro de 

2017, na presença do pesquisador. Após responder ao instrumento, o participante foi 

entrevistado. As entrevistas duraram em torno de 10 minutos e, na ocasião, participaram da 

pesquisa três gerentes de projetos, de três diferentes empresas de desenvolvimento de 

software, todos com experiência em suas funções. 

 

3.3. INTERPRETAR RESULTADOS 

 

A interpretação dos resultados desta pesquisa foi feita por meio das respostas ao 

questionário e da interpretação das entrevistas. Além disso, os dados foram analisados com a 

literatura existente acerca do tema e as medidas e métricas derivadas dos indicadores 

validados por Scalabrini et al. (2016). 



 

 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. INSTRUMENTO DE PESQUISA E ENTREVISTAS  

 

Mansfield e Grunewald (2013) sugerem que a melhor maneira de se mensurar a GC 

nas organizações é combinando indicadores quantitativos e qualitativos. Ainda, de acordo 

com os autores, os indicadores ganham força quando utilizados como uma estrutura de 

múltipla relação dentro de um quadro mais amplo de monitoramento e avaliação. Por 

intermédio de derivação dos indicadores, surgiram métricas que têm como objetivo mensurar 

os indicadores propostos, de maneira aderente às práticas de GC dentro da indústria de 

software. 

Diante da resposta dos participantes no instrumento de pesquisa, foi unânime entre os 

participantes que a GC e os produtos do conhecimento são importantes para a organização. 

Contudo, as entrevistas revelaram uma contradição, pois todos os entrevistados não utilizam 

nenhum indicador de produtos do conhecimento. Quando questionados sobre isso, um gerente 

de projetos comentou: 

“Não utilizamos nem métricas nem indicadores sobre produtos do 

conhecimento ainda. Porém pode ser uma prática nova para a empresa, 

pensando no futuro” (Gerente de projetos 10/10/2017) 

Nesse mesmo sentido outro gerente de projetos afirmou: 

“Gostaríamos de usar, mas a atual organização da empresa não comporta 

tais informações” "(Gerente de projetos 11/10/2017) 

Assim, nota-se a vontade de um dos gerentes em adotar tais indicadores e, ainda, nota-

se a importância dada a eles, o que comprova os dados levantados no questionário. Entretanto, 

não há uso efetivo dessas métricas. 

Pervaiz (1999) afirma que o objetivo da medição é ajudar a monitorar o valor das 

iniciativas de GC e fornecer um link para o desempenho da chave indicadores. Isso porque, 

monitorar se torna primordial, assumindo-se que em uma organização já se adota a prática de 

armazenar produtos do conhecimento, é necessário levar-se em conta se determinado produto 

do conhecimento não está obsoleto em relação ao negócio atual da empresa. Nesse sentido, 
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monitorar um produto do conhecimento é importante para verificar sua qualidade e conteúdo 

diante a situação atual da empresa. Sobre isso um gerente de projetos afirmou: 

"Monitoramento do uso dos produtos, reuso do conhecimento, melhoria 

contínua do conhecimento: essas características levariam a um melhor 

aproveitamento da base de produtos do conhecimento e possivelmente 

conseguiriam justificar investimentos para sua manutenção e adequação 

ao uso". (Gerente de projetos 13/10/2017) 

Ainda sobre esse mesmo assunto, outro gerente de projetos comentou:  

"Acredito que seria mais fácil pois saberíamos aonde estávamos e 

saberemos aonde queremos chegar, mantendo um histórico do que era 

antes. "(Gerente de projetos 11/10/2017) 

Todavia, monitorar um produto do conhecimento permite nortear a sua qualidade e 

importância para a situação atual da empresa. 

No entanto, é necessário ressaltar-se os benefícios a longo prazo da utilização de 

produtos do conhecimento em GC.  Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (2008) afirmam que os 

produtos do conhecimento, quando devidamente criados e armazenados, possibilitam a 

reutilização de melhores práticas e redução do retrabalho de um projeto.  Nesse contexto, um 

gerente de projetos comentou: 

"Primeiramente reutilização do conhecimento, registro do capital 

intelectual empregando ao menos seus resultados e assim diminuindo o 

trabalho em virtude da difusão do conhecimento, padronização das 

práticas e dos produtos." (Gerente de projetos 13/10/2017) 

Outro gerente de projetos afirmou que: 

"Agilidade no treinamento de novos colaboradores, manter o processo 

alinhado, redução de retrabalho” "(Gerente de projetos 11/10/2017) 

Portanto, os benefícios a longo prazo da utilização dos produtos do conhecimento são 

unânimes entre os entrevistados, que vislumbram tanto a importância quanto as vantagens 

dessa prática em sua organização. Neste sentido afirma-se a importância dos produtos do 

conhecimento nas indústrias de software. 

Segundo Goldoni e Oliveira (2010), devido ao fato do conhecimento estar incorporado 

aos processos da organização, os indicadores precisam ser direcionados para o aprendizado 

organizacional, individual e para a produtividade. Assim, os achados a partir do questionário e 

das entrevistas trouxeram uma reflexão empírica a respeito das métricas a serem adotadas 

para medir os produtos do conhecimento organizacional. Portanto, foram consideradas duas 

características principais: i) uma métrica tem que ser composta por medidas fáceis de serem 
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coletadas; ii) uma métrica tem que ser fácil de ser interpretada para poder gerar indicadores 

consistentes.  

 

4.2 MÉTRICAS PROPOSTAS 

 

Diante dos achados dos questionários e entrevistas e, ainda, dos indicadores validados 

por Scalabrini et al. (2016), sugere-se as métricas de produtos de conhecimento apresentadas 

no Quadro 2. 

Quadro 2 - Métricas derivadas a partir dos indicadores. 

Indicador Métrica Objetivo Característica 

Indicador sobre o número de 

produtos de conhecimento 

criados. 

Razão entre a 

Quantidade de 

produtos do 

conhecimento e a 

quantidade de meses 

estabelecida, neste 

caso, seis meses. 

Fórmula: 

Quantidade de 

produtos do 

conhecimento / 6 

(seis meses) 

Medir a quantidade de 

produtos do conhecimento 

criados ao longo de 

6(meses). 

Fácil Coleta.  

Pode ser coletada nas 

próprias ferramentas de 

desenvolvimento de 

software como o 

Redmine e GitHub. 

 

Indicador sobre o número de 

downloads de produtos de 

conhecimento 

Quantidade de 

downloads de um 

produto do 

conhecimento no 

período semanal. 

Fórmula: Totais de 

downloads por 

produto do 

conhecimento. 

Obter um ranking com os 

produtos do conhecimento 

mais baixados. 

Fácil interpretação e 

coleta. 

Pode ser coletado das 

ferramentas internas ou 

ferramentas como o 

Redmine. 

Indicador sobre o número 

ou percentual de pessoas que 

adquirem conhecimento 

sobre o seu trabalho e/ou 

políticas do produto por 

meio da leitura (ex. manuais, 

Taxa de pessoas que 

obtiveram 

conhecimento sobre 

determinado produto 

do conhecimento no 

período bimestral. 

Obter a taxa de pessoas que 

adquiriram o conhecimento 

através de um determinado 

produto do conhecimento 

em relação bimestral. 

Fácil coleta.  

Pode ser coletado 

através de apontamento 

da utilização do produto 

do conhecimento na 

tarefa. 
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código-fonte, livros etc.). Fórmula: 

(Quantidade de 

citações de 

determinado produto 

do conhecimento nas 

tarefas / 2 (dois 

meses)) * 100. 

Indicador sobre o número de 

exemplos onde o trabalho 

tenha sido citado. 

Quantidade de 

citações do produto 

do conhecimento no 

período bimestral 

Formula: 

Quantidade de 

citações / 2 (dois 

meses) 

Obter a quantidade de 

citações de um produto do 

conhecimento no período 

bimestral. 

Fácil interpretação. 

Pode ser coletado 

através das citações do 

uso dos produtos do 

conhecimento nas 

tarefas. 

Fonte: Organizado pela autora. 

Para obter dados mais precisos em relação a produtos do conhecimento, sugere-se a 

métrica de quantidade de produtos do conhecimento criados ao longo de 6 (seis) meses, 

conforme a tabela 2. Com essa métrica pode-se obter com precisão o número de produtos do 

conhecimento criados ao longo do período citado. Isso ajudaria a empresa a pautar a 

necessidade de monitoração e criação de mais produtos do conhecimento. 

Dos respondentes do questionário, duas pessoas assinalaram que constantemente 

fazem downloads de produtos do conhecimento para realizar o trabalho. Nesse sentido, seria 

interessante uma métrica que norteasse tal informação. Para isso foi sugerida a métrica da 

média de downloads de um produto do conhecimento no período semanal, conforme tabela 2. 

 Entretanto, é necessário saber quais funcionários utilizam o produto do conhecimento, 

se foi útil para obter o conhecimento para realização de suas tarefas. Para isso, sugeriu-se a 

métrica de taxa de pessoas que disseram sim em relação a dez discussões sobre determinado 

produto do conhecimento, conforme Tabela 2. Nesse mesmo contexto, para complementar foi 

proposta a métrica de taxa de pessoas que obtiveram conhecimento sobre determinado 

produto do conhecimento no período bimestral, norteando melhor a organização sobre o 

conhecimento dos funcionários em números. 

O indicador sobre o número de exemplares em que o trabalho tenha sido citado trouxe 

como métrica a quantidade de citações do produto do conhecimento no período bimestral. 
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Isso permite verificar se determinado produto foi citado, o que significa que foi utilizado para 

determinada tarefa dentro da organização. 



 

 
 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo apresentar uma proposta de medidas e métricas para a 

medição de produtos do conhecimento em empresas da indústria de software que utilizam os 

processos básicos de GC. Para obtenção das métricas propostas elaborou-se um questionário 

com questões objetivas, que objetivou categorizar a importância da GC e produtos do 

conhecimento para o candidato. O segundo questionário, com questões abertas, foi preparado 

para ser aplicado como entrevistas semiestruturadas. Nele foram investigadas as percepções e 

aplicações de processos de um produto do conhecimento dentro da organização. Portanto, um 

produto do conhecimento é visto como a consolidação do capital intelectual armazenado de 

maneira estruturada, preservando-se, assim, o conhecimento.  

Nesse sentido, criar, armazenar e compartilhar os produtos do conhecimento dá o 

poder de agilidade em seus processos, criando, ao mesmo tempo, uma base de conhecimento 

que é utilizada por toda a organização. Dessa forma, utilizar métricas e medidas para esses 

produtos do conhecimento dentro da indústria de software colabora para a tomada de decisão 

e inovação em seus processos. Como trabalhos futuros, sugere-se maior investigação acerca 

dessas métricas, integrando-as às ferramentas de uma empresa de desenvolvimento de 

software.
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APÊNDICE 1: Proposta do formulário de questões objetivas 

Questões Objetivos 

1. Eu entendo a importância 

dos produtos do 

conhecimento para a minha 

organização. 

Verificar de maneira objetiva se o entrevistado entende o 

grau de importância da gestão do conhecimento dentro da 

empresa de software. 

2. Um produto do 

conhecimento gera 

capacidade de fomentar e 

manter novas habilidades na 

empresa. 

Investigar o ponto de vista do entrevistado em relação a 

potencializar novas práticas na indústria de software. 

3. A gestão dos produtos de 

conhecimento é importante 

para a minha organização. 

Identificar se o entrevistado considera a gestão de 

produtos do conhecimento de maneira significativa dentro 

da indústria de software. 

4. Monitorar os produtos do 

conhecimento dentro da 

empresa de desenvolvimento 

de software por meio de 

medidas e métricas 

corrobora para conservação 

e crescimento intelectual da 

empresa. 

Identificar se o entrevistado julga que, ao monitorar os 

produtos do conhecimento dentro da empresa de software, 

impulsiona-se a preservação do capital intelectual da 

empresa. 

5. Uma ferramenta de 

software ajudaria a 

organizar os produtos de 

conhecimento dentro da 

minha organização. 

Investigar o quanto o entrevistado julga ser importante 

uma ferramenta de software na empresa. 

6. Os produtos do 

conhecimento são uma 

forma de armazenar 

conhecimento nas empresas 

de software. 

Investigar o quanto o entrevistado acredita que os 

produtos do conhecimento preservam o conhecimento nas 

empresas de software. 

7. Os produtos do 

conhecimento promovem o 

fluxo do conhecimento na 

Investigar o quanto o entrevistado entende acerca do 

fluxo de conhecimento na empresa quanto aos produtos 

do conhecimento. 
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empresa. 

8. Os produtos do 

conhecimento estão 

intimamente relacionados ao 

capital intelectual da 

empresa.  

Investigar se o entrevistado entende que o capital 

intelectual está intimamente ligado ao capital intelectual 

da empresa. 

9.  Frequentemente eu uso 

do conhecimento para 

realizar meu trabalho. 

Verificar a frequência de quando o entrevistado utiliza o 

conhecimento armazenado na empresa. 

10. Marque um ou mais 

produtos do conhecimento 

que você considera 

importante para uma 

empresa de desenvolvimento 

software 

Ratificar os produtos do conhecimento que o entrevistado 

acredita ser mais importante para uma empresa de 

software. 

11. Constantemente eu 

baixo, eu uso, faço download 

de produtos de conhecimento 

na empresa. 

Averiguar se o entrevistado faz uso e/ou download de 

produtos de conhecimentos armazenados na empresa. 

12. A monitoração dos 

produtos do conhecimento 

exige a qualidade da 

informação do conhecimento 

Averiguar se o entrevistado entende como a monitoração 

dos produtos do conhecimento são importantes para 

manter a qualidade. 



 

 
 

 

APÊNDICE 2: Proposta de formulário de entrevista. 

Questões Objetivos 

A partir de sua compreensão, 

você acredita saber o que é um 

produto do conhecimento? 

Investigar quantitativamente o conhecimento do entrevistado 

sobre o assunto em questão. 

2. Você acredita ser importante 

a Gestão dos produtos de 

conhecimento dentro de uma 

organização? 

Investigar a importância da Gestão dos produtos de 

conhecimento para o entrevistado. 

3. A Gestão do Conhecimento é 

importante para obterem-se 

produtos do conhecimento de 

um capital intelectual da 

empresa. Baseado nessa 

afirmação, qual sua opinião 

sobre isso? 

Investigar a avaliação do entrevistado em relação à 

afirmação posicionada. 

4. O quanto você acredita que 

uma ferramenta de software 

ajudaria a armazenar os seus 

produtos de conhecimento 

dentro de sua organização? 

Considere 5 pouquíssimo útil e 

1 para muito útil. 

Investigar a importância quantitativamente de uma 

ferramenta de software aderente às práticas de GC para a 

organização do entrevistado. 

5. Com o monitoramento dos 

produtos do conhecimento 

dentro da organização, o 

quanto você acredita que seria 

mais fácil migrar, se necessário 

para outro processo de negócio? 

Considere 1 para não ser fácil e 

5 para muito fácil. 

Investigar o nível de confiança do entrevistado em relação a 

migrar para outro negócio já tendo um monitoramento de 

produtos de conhecimento dentro da organização. 
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6. O quanto você acredita que 

já perdeu de produtos de 

conhecimento dentro de sua 

organização devido à falta de 

ferramentas para o 

armazenamento das 

informações? 

Supor quanticamente produtos de conhecimento que foram 

perdidos na organização devido à falta de ferramentas 

aderentes. 

7.  O quanto você acredita que 

um indicador de um produto do 

conhecimento dentro de sua 

organização seria importante? 

Estimar o quanto um indicador de um produto de 

conhecimento pode ser importante para a organização do 

entrevistado.   

8.  Supondo que você já tenha 

os produtos do conhecimento da 

sua empresa, qual das 

características abaixo você 

acredita que seria possível 

aprimorar em sua organização? 

Explorar o entendimento do entrevistado em relação a 

possíveis resultados da aplicação dos produtos do 

conhecimento dentro da organização. 

9. Como você acredita que pode 

consolidar um produto do 

conhecimento? 

Examinar a maneira que o entrevistado acredita que se 

formam os produtos do conhecimento nas organizações. 

10.  Atualmente quais as 

ferramentas você utiliza para 

compartilhar seus produtos de 

conhecimento dentro da 

organização? 

Investigar quais são os meios de dissipação de conhecimento 

na organização. 

11.  Quais os benefícios a longo 

prazo, em sua opinião, a gestão 

do conhecimento com seus 

produtos do conhecimento pode 

oferecer para sua organização. 

Explorar as expectativas dos entrevistados em relação à 

aplicação de GC e produtos de conhecimento em sua 

organização. 

12. Cite os produtos do 

conhecimento que você 

considera mais importante para 

sua organização. 

Visa categorizar os produtos do conhecimento que o 

entrevistado calcula ser mais importante.  

 


