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RESUMO 

O conhecimento vem sendo utilizado nas organizações como fonte de lucro e vantagem competitiva. Nesse 
sentido, a Gestão do Conhecimento (GC) torna-se essencial para aprimorar o conhecimento organizacional 
por meio da criação, armazenamento, recuperação e representação desse conhecimento. Nas 
organizações que trabalham fundamentalmente com o desenvolvimento de software, o conhecimento é 
essencial para que o produto final (software) satisfaça a necessidade de seus clientes. Entretanto, 
desenvolver um software é uma tarefa complexa que envolve conhecimento técnico apurado da equipe 
executora. Diante desse cenário pouco amistoso, é comum e, muitas vezes inevitável, a entrega aos 
clientes de um software contendo defeitos, que são comumente denominados de bug. Quando o cliente 
identifica bugs no software, ele deve reportar rapidamente ao fornecedor do produto para que seja 
providenciada a sua correção, evitando assim maiores prejuízos ao cliente. Contudo, na maioria das vezes, 
o reporte de bug não é estruturado e torna-se insuficiente para o fornecedor do software entender e 
solucionar o problema. Isso se deve à falta de estrutura, informação ou padrão na maioria dos reportes de 
bug utilizados. Assim, entender e representar o conhecimento referente aos reportes de bug é fundamental 
para o sucesso na tarefa de solucioná-los, que é normalmente conhecida como bug fixing. Portanto, o 
objetivo desta pesquisa é modelar uma ontologia para reportar bugs nas organizações da indústria de 
software. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória e bibliográfica e cinco entrevistas com 
profissionais de uma organização da indústria de software. Os resultados apontaram para uma ontologia 
que busca facilitar o reporte de bugs na indústria de software 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento; Representação do Conhecimento; Conhecimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O conhecimento tem se tornado uma fonte de lucro e vantagem competitiva para 
as organizações. Nesse sentido, Lee e Choi (2003) destacam que o conhecimento se 
tornou um importante aliado para as organizações alcançarem vantagens competitivas 
sustentáveis. Além disso, 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). Nesse sentido, a GC pode ser destacada, pois, auxilia na estruturação e 

sistematização do conhecimento. A GC pode contribuir também para um melhor 
desempenho nos processos organizacionais, incluindo a implementação de melhores 
práticas, melhoria contínua, resolução de problemas, integração funcional e 
desenvolvimento de novos produtos (ETTLIE; PAVLOU, 2006). Dessa forma, o 
conhecimento pode ser aprimorado por meio dos processos da GC, tais como, criação, 
armazenamento, recuperação e representação desse conhecimento. Assim, a 
representação do conhecimento tem como finalidade aprimorar a comunicação, o 
relacionamento social e auxiliar na recuperação de informações da organização (JOB, 
2008).  

Nesse sentido, as organizações da indústria de software também utilizam o 
conhecimento para o próprio software. Além disso, nessa indústria, gerenciar o 
conhecimento é uma tarefa difícil, pois essas organizações fazem 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 
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tarefas ao mesmo tempo (NAWINNA, 2011). Diante disso, essas organizações se 
destacam por buscar melhorias contínuas em seus processos e nas atividades 
organizacionais e se empenham em utilizar o conhecimento organizacional como um 
recurso valioso para se destacar em um mercado caracterizado por muita concorrência e 
competitividade. Diante disso, podem-se destacar algumas atividades desenvolvidas na 
construção do software, tais como, levantamento de requisitos, implementação, correção 
e testes. No caso específico das correções do software, uma atividade de grande 
relevância são os reportes de bug. Os bugs, são defeitos ou falhas no software que indica 
um comportamento inesperado do sistema (GEGICK; ROTELLA; XIE, 2010). Dessa 
forma, quando um cliente encontra um bug durante o uso do software, esse bug deve ser 
reportado rapidamente ao fornecedor do software para que seja providenciada a sua 
correção.  

Davies e Roper (2014) destacam que as informações contidas em reportes de bug 
são significativas para melhorar o processo de solução de problemas no desenvolvimento 
do software, e solucionar defeitos após o produto (software) estar finalizado. Desse modo, 
aprimorar a representação do conhecimento dos reportes e bug pode facilitar a 
compreensão dos bugs reportados durante o desenvolvimento e uso do software. Uma 
das formas para se representar o conhecimento é por meio do uso de ‘ontologias’, que 
são especificações apropriadas para alcançar um consenso comum de comunicação 
(GRUBER, 1995). Além disso, uma ontologia elimina contradições e inconsistências na 
representação do conhecimento e fornece um vocabulário e linguagem comum que 
permite representar o conhecimento de um domínio em um nível mais alto e abstração 
(GUIZZARDI, 2000). Portanto, a ontologia pode ser aplicada para aprimorar o 
conhecimento organizacional apoiando os processos da GC como criação, 
armazenamento, recuperação e representação desse conhecimento. Assim, esta 
pesquisa tem como objetivo modelar uma ontologia para reportar bugs nas organizações 
da indústria de software. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo caracteriza-se como exploratório e bibliográfico. A pesquisa 
exploratória aprofunda o conhecimento do pesquisador acerca de relatos de bug e 
ontologias. No que concerne a pesquisa exploratória, pode-se salientar que proporciona 
maior familiaridade com o problema e o aprimoramento de ideias (GIL, 2002).  Dessa 
forma, esta pesquisa foi realizada em duas etapas. 

A primeira etapa consistiu na busca em bases de dados científicas, tais como, 
ScienceDirect, IEEE Xplore, ACM Digital Library por publicações acerca do tema desta 
pesquisa. Para isso utilizou-se as seguintes palavras-chave em Língua Portuguesa: 
‘ontologias’; ‘gestão do conhecimento e indústria de software’; ‘relato de bug’. Igualmente 
foram pesquisadas as seguintes palavras-chave em Língua Inglesa: ‘ontologies’; 
‘knowledge management and software industry’; ‘bug report’. 

A segunda etapa consistiu na realização de entrevistas com cinco desenvolvedores 
de uma organização da indústria de software do norte do Paraná. Tais entrevistas foram 
realizadas a fim de coletar mais detalhes acerca do tema desta pesquisa. Assim, fez-se 
possível modelar a ontologia apresentada na próxima seção por meio da ferramenta 
Astah Community.  

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme a pesquisa bibliográfica realizada na literatura científica, assim como as 
entrevistas realizadas, fez-se possível modelar a ontologia proposta na Figura 1.  
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Figura 1 – Modelagem de uma ontologia para relato de bug 
Fonte: Os autores (2019) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo modelar uma ontologia para reportar bugs nas 
organizações da indústria de software. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória 
e bibliográfica em bases de dados cientificas. Além disso, realizou-se cinco entrevistas 
com profissionais de uma organização da indústria de software. Os resultados apontaram 
uma ontologia na qual busca contemplar a facilitação para reportar bugs em organizações 
da indústria de software. Como trabalhos futuros, sugere-se uma validação dessa 
ontologia proposta em uma organização da indústria de software.  
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