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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo consiste em diagnosticar a presença de ferramentas e 

práticas de GC em ambiente (contexto) de desenvolvimento de software. Para 

atender ao objetivo enunciado, foi realizada uma revisão bibliográfica e dois 

estudos de caso. Este estudo é classificado como qualitativo e quantitativo. 

Assim, o processo de desenvolvimento de software é uma atividade subjetiva 

atrelada ao desenvolvedor e ao conhecimento adquirido anteriormente pelo 

mesmo. Assim, esta subjetividade faz dos processos elementos fundamentais 

para aferir e acompanhar todo o processo de desenvolvimento do início ao fim. 

Vale destacar que existem muitos recursos que auxiliam os processos em um 

contexto de desenvolvimento de software, sendo a GC um dos principais. Como 

resultados é importante destacar que, mesmo havendo diferenças no porte das 

empresas, ou seja, a A de pequeno porte, e a B de grande porte, os níveis de 

implantação das práticas consideradas para este estudo são, relativamente 

iguais. Assim, observou-se que tanto a Empresa A, quanto a Empresa B, no 

geral, têm um nível baixo de implantação, uma vez que, somando-se os níveis 

médio e alto não atingem 50% do total de práticas investigadas. Para o quesito 

alcance o nível de GC também é baixo para ambas as empresas.  

 

Palavras-chave: Praticas e Ferramentas de GC. Conhecimento. Ambientes de 

Desenvolvimento de Software. Gestão do Conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to diagnose the presence of tools and practices of 
KM in environment (context) of software development. To meet the stated 
objective, a bibliographic review and two case studies were carried out. This 
study is classified as qualitative and quantitative. Thus, the software development 
process is a subjective activity linked to the developer and to the knowledge 
previously acquired by the developer. Thus, this subjectivity makes of the 
processes fundamental elements to gauge and to follow the whole process of 
development from the beginning to the end. It is worth mentioning that there are 
many resources that support the processes in a context of software development, 
with GC being one of the main ones. As a result, it is important to note that, even 
if there are differences in the size of the companies, that is, the small A and the 
large B, the implementation levels of the practices considered for this study are 
relatively equal. Thus, it was observed that both Company A and Company B 
generally have a low level of implementation, since, in addition to the medium 
and high levels, they do not reach 50% of the total number of investigated 
practices. In terms of reach, the GC level is also low for both companies.  
 
Keywords: GC practices and tools. Knowledge. Software Development 
Environments. Knowledge management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Levando em consideração a crescente concorrência em todos os setores 

econômicos mundiais, organizações, cujos produtos são intangíveis, 

compreenderam que o conhecimento é um recurso essencial na procura por 

novos mercados, como também na expansão dos mesmos. De tal modo, para 

seguir a velocidade das transformações da economia global, essas organizações 

são levadas a aperfeiçoarem suas capacidades organizacionais para competir 

num mercado de permanentes mudanças.  

Assim, para gerenciar este capital (conhecimento), é preciso que seja 

inserido na organização, processos de GC (gestão de conhecimento) que sejam 

capazes de administrar o impacto de cada tipo de conhecimento que intervêm 

direta ou indiretamente nas atividades e tomadas de decisões da organização.  

Em um ambiente de desenvolvimento de software, a tomada de decisão 

é um processo de grande importância, pois ele deve assegurar que as 

estratégias da instituição estejam sendo observadas e que os objetivos sejam 

alcançados. Neste sentido, as decisões podem envolver os processos 

produtivos, concorrência no mercado, mensuração a respeito da viabilidade 

organizacional, dentre outros. Tudo isso está ligado diretamente ao produto 

desenvolvido no ambiente de desenvolvimento de software e que pode ser 

mensurado.  

Como este estudo se propõe a investigar o emprego de ferramentas de 

GC em organizações de desenvolvimento de software, cita-se o estudo realizado 

por Rezende (2017), que objetivou aprofundar o conhecimento científico quanto 

à gestão do conhecimento através de uma pesquisa realizada em uma 

organização de software. Deste modo, os resultados de sua investigação 

mostraram que a gestão do conhecimento na organização de software é 

importante para a segurança e retenção do conhecimento organizacional, assim 

como para o planejamento e controle das atividades realizadas pelos 

colaboradores da organização. 

Portanto, a partir de uma investigação preliminar da literatura existente 

acerca do tema deste estudo, encontra-se o seguinte problema: 

As ferramentas e práticas de GC podem ser empregadas como suporte 

aos processos em um ambiente de desenvolvimento de software?  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo deste estudo consiste em diagnosticar a presença de 

ferramentas e práticas de GC em ambiente (contexto) de desenvolvimento de 

software.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

1. Verificar na literatura a existência de experiências de GC associadas a 

utilização em processos em contextos de desenvolvimento de software; 

2. Identificar a existência de empresas da indústria de software que utilizam 

ferramentas e práticas de GC, seja no contexto da literatura ou não; 

3. Investigar em duas organizações (amostra) da indústria de software o uso 

ou não em seus processos de ferramentas e práticas de GC; 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho produzido nas indústrias de software consiste em um trabalho 

de conhecimento. Assim, uma organização baseada no conhecimento revela-se 

uma organização de aprendizagem, que se vale do conhecimento como o 

recurso estratégico para o negócio.  

Portanto, embora existam avanços importantes no campo de 

desenvolvimento de software, no que se refere à tecnologia, existe a 

necessidade de se entender como essas organizações lidam com esses novos 

conhecimentos em meio aos processos de desenvolvimento de software. 

Entendendo-se que talvez existam diferenças nos processos considerando o 

porte das organizações este estudo optou por coletar dados em duas empresas 

de mesmo ramo, sendo uma de pequeno porte e outra de grande porte.  

Outro motivo que indica a realização deste estudo reside no fato de não 

se encontrar estudos científicos publicados que abordam o problema de 

pesquisa proposto por este estudo, ou seja, se as ferramentas e práticas de GC 
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podem contribuir (apoiar, auxiliar) nos processos em um ambiente (contexto) de 

desenvolvimento de software.  

Porém, vale ressaltar que um estudo não se justifica, apenas, pelo fato de 

não haver estudos específicos já realizados na área, porém, investigar um 

campo cujos temas são pouco explorados, permite afirmar a existência de uma 

grande oportunidade para se contribuir com a comunidade científica, no que se 

refere ao assunto.  

 Com relação à questão sobre a existência de estudos que investigam se 

o porte da organização interfere na utilização de ferramentas ou práticas de GC 

nos processos, em uma investigação preliminar, não se constatou tais práticas, 

isso justifica também, a proposta metodológica de se realizar um estudo de caso, 

a partir de duas amostras (empresas de pequeno e grande porte) pertencentes 

ao contexto de desenvolvimento de software. Vale ressaltar que a escolha por 

duas amostras, justifica-se por possibilitar a validação de um estudo comparativo 

considerando os dados coletados de ambas. 

 É importante informar que este estudo se encontra aderente ao PPGGC 

– Programa de Pós-graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

pelo Unicesumar – Centro Universitário de Maringá.   

 O presente estudo está estruturado do seguinte modo: o Capítulo 1 expõe 

a introdução, já no Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico. No Capítulo 3 

é exposto a metodologia e no Capítulo 4 é apresentado os resultados de 

pesquisa, assim como a discussão dos mesmos. O estudo é finalizado com o 

Capitulo 5 expondo as considerações finais.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste segundo capítulo apresenta-se o referencial teórico, onde são 

apresentados conceitos relacionados à GC, o conhecimento sob a ótica dos 

autores Nonaka e Takeuchi, bem como os ciclos e a espiral do conhecimento. 

Por fim, este capítulo é finalizado com a revisão sistemática, cujo o objetivo é 

encontrar evidências sobre a influência de ferramentas e práticas de GC em 

processos no contexto de um ambiente de desenvolvimento de software. 

 

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES 

 

A geração, o uso e a assimilação de qualquer tipo de conhecimento faz 

parte da essência das variadas formas de inovações. No entanto essa 

comprovação não traduz a realidade de muitas organizações. Isso ocorre 

porque, em muitas situações, a organização busca investir em inovações para 

novos produtos e/ou serviços, entretanto não procura dominar os conceitos 

fundamentais para o desenvolvimento do processo (HANSEN; BIRKINSHAW, 

2007).  

Assim, é importante destacar que o conhecimento consiste em um recurso 

econômico que, uma vez aplicado à organização torna possível a criação de 

novas estratégias competitivas, inovação de produtos e serviços, assim como 

avanços na solução de problemas, dentre outros (PROBST; RAUB; 

ROMHARDT, 2002).  

O recurso humano tido como Capital Intelectual, em um contexto 

organizacional, detém uma parte significativa do conhecimento relacionado à 

própria empresa e que, a partir do compartilhamento desse conhecimento 

potencializa o aumento da produtividade e desempenho organizacional. É por 

isso que as organizações buscam esforçar-se para tratar o conhecimento como 

um recurso gerenciável (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002; ANGELONI, 

2008). 

Entender que a construção do conhecimento é algo próprio do ser 

humano, é o primeiro passo para se entender, também, o conhecimento no 

interior de uma organização. Assim, é importante destacar que a informação faz 

parte desse contexto, pois ela representa uma parte indissociável do 



17 

 

  

conhecimento, uma vez que está presente quando da geração do mesmo. Desta 

forma, pode-se alegar que "[...] a informação é um fluxo de mensagens, enquanto 

o conhecimento é criado por esse próprio fluxo de informação, ancorado nas 

crenças e compromissos de seu detentor" (NONAKA, TAKEUCHI, 1997b, p. 64). 

Deste modo, é importante discorrer sobre o conceito de Gestão do 

Conhecimento. Assim, Davenport e Prusak (1998), percebem a gestão do 

conhecimento como todo o empenho de maneira sistemática ocorrida na 

organização a fim de gerar, codificar, coordenar, bem como transferir o 

conhecimento já existente.  

Já conforme Sveiby (1998, p. 3), “a Gestão do Conhecimento não é mais 

uma moda de eficiência operacional. Faz parte da estratégia empresarial”. Neste 

sentido, a gestão do conhecimento proporciona as organizações mensurarem 

com mais segurança à sua eficiência, tomar decisões apropriadas no que tange 

a melhor estratégia a ser seguida relativa aos seus clientes, concorrentes, canais 

de distribuição e ciclos de vida de produtos e serviços. Assim, considera-se a 

prática de adicionar valor à informação e saber distribui-la eficientemente.  

A GC pode ser determinada, também, como um processo extenso e 

criterioso de identificação, maximização, codificação e compartilhamento do 

conhecimento de maneira estratégica e que a mesma seja indispensável para 

as organizações (TERRA, 2001). Logo, para Luchesi, (2012), a Gestão do 

Conhecimento é, principalmente, uma ação reflexiva, ou seja, trata de um 

movimento que modifica algo ou determinada pessoa, originando indivíduos e 

organizações mais eficientes.  

Já para Hackett (2002) a gestão do conhecimento é definida:  

 

Pela abordagem sistemática e integrada com vista a identificar, 
gerir e partilhar todos os ativos de informação de uma empresa, 
incluindo bases de dados, documentos, políticas e 
procedimentos, bem como conhecimento prévio não articulado 
e experiência dos indivíduos. Fundamentalmente, trata-se de 
disponibilizar a informação existente a nível coletivo e a 
experiência da empresa a cada trabalhador individualmente, que 
por seu turno é também responsabilizado pela utilização 
criteriosa das mesmas e pela realimentação do stock daquelas. 
(HACKETT, 2002, p.727). 

 

Portanto, é imprescindível nesta etapa do presente estudo, apresentar 

determinadas experiências publicadas sobre a GC em organizações, em 
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variados segmentos, a fim de esclarecer a temática e de que maneira ela ocorre 

na prática.   

Desta forma, o estudo de Jannuzzi, Falsabela e Sugahhara (2016) 

objetivou analisar modelos de gestão do conhecimento, buscando caracterizar o 

contexto de sua aplicação nas organizações, bem como sua relação com o 

processo de inovação. A partir de um levantamento bibliográfico considerando 

modelos de gestão do conhecimento, realiza uma leitura analítica de sua 

estrutura a partir da informação e do conhecimento, visando identificar suas 

características para a realização efetiva da gestão. Desta maneira, neste estudo, 

a leitura, assim como a análise dos modelos de gestão do conhecimento 

apontaram características distintas em sua elaboração, possibilitando assim, a 

utilização de modos diferenciados. No entanto, observou-se que a escolha do 

modelo está relacionada aos resultados almejados e da mesma forma dos 

investimentos que se quer realizar. Portanto, o modelo de gestão do 

conhecimento escolhido deve levar em consideração aqueles indivíduos que 

conduzem os processos em que o conhecimento estabelecido possibilita a 

geração de novos conhecimentos.  

O estudo de Menezes et al. (2017) buscou contribuir para o 

desenvolvimento da GC em organizações de natureza hipertexto, onde o 

conhecimento é gerado em diferentes contextos interconectados e as estruturas 

burocráticas convivem com grupos de projetos desenvolvedores de novas 

soluções. Assim o presente estudo apresentou a visão de três profissionais que 

trabalham com gestão do conhecimento em organizações, do setor industrial. 

Para tanto foi elaborado um roteiro com perguntas semiestruturadas, baseado 

na metodologia Appreciative Inquiry que busca, essencialmente, descrever as 

características e problemas, revelar análises de contexto e mudança, além de 

encorajar os entrevistados a propor possíveis soluções em face dos fatos 

revelados nas respostas às perguntas apreciativas. Os resultados demonstraram 

que as organizações investigadas apresentam variados níveis de maturidade 

para implantação da Gestão do Conhecimento.  

A análise realizada pelo estudo de Menezes et al. (2017), também 

apontou as práticas de gestão do conhecimento que podem ser empregadas 

para compartilhar, proteger, criar e organizar conhecimento. A partir dessa 

pesquisa originou-se a ideia de desenvolvimento de uma plataforma, a fim de, 
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promover a troca e o aprendizado em rede a respeito da GC, haja vista que o 

diferencial competitivo das organizações na sociedade do conhecimento reside 

na capacidade de aprendizagem de seus colaboradores, na geração de 

conhecimento, que acresce exponencialmente a inteligência coletiva das 

organizações, isso torna possível o surgimento de inovações de produtos e 

serviços. 

 

2.1.1 O Conhecimento na Organização sob a Ótica de Nonaka e Takeuchi 

 

Os autores Nonaka e Takeuchi (1997a) apresentam de que maneira se 

comportam três tipos de organização, considerando o processo de criação do 

conhecimento. Assim, no modelo top-down (de cima para baixo), a empresa é 

tida como uma pirâmide, em que os dados e as informações são classificados 

conforme ascendem os degraus da hierarquia. Entretanto, muitos gestores 

elaboram planos que perfazem o caminho inverso, assim neste modelo, o 

conhecimento gerado na alta cúpula torna-se o mais importante.  

Já no modelo oposto ao top-down, o bottom-up (de baixo para cima), a 

autonomia ganha espaço antes ocupado pela hierarquia e a divisão do trabalho. 

Neste modelo os colaboradores da linha de frente da organização possuem mais 

liberdade no que tange ao processo de criação e controle do conhecimento, que 

muitas vezes ocorrem a partir de equipes de projetos e rede informal. Desta 

maneira, a conversão desse conhecimento tácito apresenta-se de modo parcial 

e se concretiza por socialização/externalização. Assim sendo, alta gerência 

cumpre a função de patrocinadora e/ou mentora, e a de nível médio atua como 

empreendedora (NONAKA; TAKEUCHI, 1997a). 

A união dos modelos top down e bottom-up faz surgir um terceiro modelo, 

a saber, o middle-up-down (meio termo entre o top down e bottom-up), em que 

o gerente de criação do conhecimento é constituído por equipes com gerentes 

de nível médio, assim, engenheiros do conhecimento cumprindo a função de 

liderança (NONAKA; TAKEUCHI, 1997a). 

De acordo com a visão de Nonaka e Takeuchi (1997a, p. 17): 

 

[...] os gerentes de nível médio desempenham um papel chave 
no processo de criação do conhecimento. Resumem o 
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conhecimento tácito tanto dos funcionários da linha de frente 
quanto dos executivos seniores, tornando-o explícito e 
incorporando-o a novos produtos e tecnologias. 

 

O estudo de Scatolin (2015) intitulado “A gestão do conhecimento nas 

organizações: o legado de Nonaka e Takeuchi”, realiza uma revisão de literatura 

considerando a obra intitulada “Criação de Conhecimento na Empresa”, cujo 

enfoque é a visão dos autores sobre o conceito de conhecimento organizacional 

em qualquer organização. De tal modo, a partir das contribuições de Nonaka e 

Takeuchi à gestão do conhecimento, o estudo em questão conclui que não é 

possível que uma empresa por si mesma crie conhecimento sem levar em conta 

a iniciativa do indivíduo, assim como a interação que acontece grupalmente. 

Ocorre que na visão de Nonaka e Takeuchi (1997a), o trabalho realizado em 

grupo e a disseminação do conhecimento pela empresa, realizada pelos 

gerentes de nível médio, são fundamentais para as empresas que buscam 

alcançar vantagens competitivas. 

Do mesmo modo, Nonaka e Takeuchi (2007) discorrem ainda que, o 

conhecimento é suscitado na organização, como consequência da interação 

ininterrupta e encadeada a partir de quatro procedimentos de difusão do 

conhecimento, a saber, a socialização, externalização, combinação e a 

internalização. 

Portanto, todos esses procedimentos de difusão do conhecimento serão 

melhor explicados, assim como eficazmente entendidos, a partir da 

apresentação dos mesmos em modelo de espiral, apresentados na seção 2.1.3.  

  

2.1.2 Os Ciclos da Gestão do Conhecimento 

 

Entende-se que a GC é entendida como um processo cíclico composto 

por um conjunto de operações. Deste modo, muitas publicações científicas 

(QUADRO 1), apontam esses ciclos, contudo, cada autor assinala terminologias 

diferentes, ao caracterizarem os processos de cada ciclo de GC. 

São apresentados no Quadro 1, exemplos de ciclos do conhecimento 

identificados na literatura. 
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Quadro 1 – Exemplos de ciclos do conhecimento e respectivos autores 

Autores / ano  Processos cíclicos do 
conhecimento 

APO (2010) Identificar, criar, armazenar, compartilhar 

e aplicar; 

Bukowitz e Williams (2002) Adquirir, usar, aprender, contribuir, 

acessar, construir e suportar, descartar; 

Davenport e Prusak (1999) Gerar, codificar, transferir; 

Meyer e Zack (1996) Adquirir, refinar, estocar e recuperar, 

distribuir, apresentar; 

Narteh (2008) Converter, rotear, disseminar e aplicar; 

  

Nickols (1996) 

Adquirir, organizar, especializar, estocar e 

acessar, recuperar, distribuir, conservar, 

disponibilizar; 

Nonaka e Takeuchi (2008) Socializar, externalizar, combinar e 

internalizar;  

Wang e Ahmed (2005) Identificar, adquirir, codificar, armazenar, 

disseminar, refinar, aplicação e criação; 

Wiig (1993) Construir, reter, distribuir, aplicar; 

Fonte: Dorow, Calle e Rados, 2015, p. 12; Dalkir, 2011, p. 24 – 46. 

 

Alguns estudos abordam os ciclos do conhecimento, apresentando de 

que maneira o mesmo se dá no cotidiano das organizações, assim, faz-se 

necessário expor alguns deles.  

De tal modo, o estudo de Davila et al. (2015) objetivou analisar os ciclos 

de gestão do conhecimento de uma associação empresarial catarinense. Assim, 
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a partir de uma revisão de literatura, foram levantados os principais elementos 

para a construção de um modelo teórico, a fim de compreender de que maneira 

o conhecimento é incorporado e gerenciado pelos membros da organização em 

seus processos. Metodologicamente, o estudo foi desenvolvido em dois núcleos 

empresariais de uma associação empresarial catarinense. Assim sendo, os 

principais resultados deste estudo foram: 1) verificou-se a existência de um ciclo 

de aquisição, compartilhamento e uso do conhecimento nos processos 

operacionais dos núcleos; 2) ao longo desse ciclo de conhecimento, existe um 

valor gerado tanto para a associação empresarial quanto para as empresas que 

compõem cada núcleo; 3) foram identificados os elementos chaves – pessoas, 

tecnologia, processos e liderança – que permitem que esse ciclo aconteça de 

um modo fluido e eficiente.  

Portanto, a principal contribuição teórica do estudo de Davila et al. (2015) 

consistiu em conferir de que forma o ciclo de conhecimento ocorre na prática, 

em um cenário que ainda não havia sido investigado, ou seja, os núcleos 

empresariais catarinenses.   

Em outro estudo, Souza (2015) propõe a descrever uma breve relação da 

Gestão do Conhecimento, Inovação e dos ciclos da Gestão do Conhecimento 

organizacional baseado em cinco modelos destacados por Dalkir: Meyer e Zack 

(1996), Bukowitz e Willians (2000), McElroy (2003), Wiig (1993) e Dalkir (2011). 

Para tal foi empregada uma pesquisa bibliográfica descritiva. 

No estudo realizado por Dorow (2015) foi realizada uma proposta de um 

ciclo de gestão do conhecimento a partir das principais abordagens teóricas da 

literatura existente. Assim, foi empregada uma pesquisa bibliográfica descritiva, 

a fim de identificar e analisar ciclos de GC existentes na literatura, em que foram 

discutidos sete deles. Como resultado de pesquisa foi proposto um novo ciclo de 

GC integrador e original. Como considerações finais, concluiu-se que ao longo 

de cada atividade do ciclo pode ser constatado um valor gerado, em que se 

identifica um aspecto dinâmico nesse ciclo definido pela melhora contínua das 

práticas de Gestão do Conhecimento, assim como pela própria execução das 

mesmas, e que as lições aprendidas consistem em uma prática, cujo papel é 

fundamental nesta dinâmica. 

Pacheco et al. (2018) abordaram em seu estudo o Ciclo de Deming, 

PDCA, cuja finalidade precípua é o de buscar o desenvolvimento de 
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conhecimento organizacional como forma de permitir o progresso contínuo. 

Assim observa-se que tal objetivo é compartilhado pela Gestão do 

Conhecimento. Para tanto este estudo buscou, a partir de uma revisão nos 

conceitos de Gestão do Conhecimento, esclarecer por meio de determinadas 

proposições, de que maneira essas metodologias se completam, no que se 

refere a criação do conhecimento organizacional. Um dos resultados deste 

estudo relaciona-se a Associação para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro que emprega a Gestão do Conhecimento com o objetivo de “rever, 

organizar as políticas, processos e ferramentas de gestão e tecnológicas, a fim 

de compreender com mais clareza, os processos de geração, identificação, 

validação, disseminação, compartilhamento e utilização dos conhecimentos 

estratégicos desembocando em melhores resultados econômicos para a 

organização e seus funcionários. Assim sendo, constata-se também que o Ciclo 

PDCA é empregado para o acompanhamento do processo de Gestão do 

Conhecimento. 

Outro exemplo de utilização do ciclo PDCA exposto no estudo de Pacheco 

et al. (2018) é o modelo de gestão do Serviço Federal de Processamento de 

Dados (SERPRO) cujo foco encontra-se na gestão dos saberes da organização, 

da sua inteligência e do seu capital intelectual, do conhecimento e do seu capital 

intangível. Desta forma, a partir destas premissas, são estabelecidos três 

princípios, a saber, a garantia da qualidade dos serviços prestados aos seus 

clientes; obtenção máxima de produtividade no uso dos recursos; e, o 

estabelecimento de que a transformação empresarial ocorra permanentemente 

na busca da excelência. Assim, um dos conceitos básicos que o SERPRO 

emprega é o Ciclo PDCA, planejando, executando, controlando e definindo 

ações corretivas que acrescentem valor aos seus produtos. 

O estudo de Salmazo (2004) têm como objetivo propor um ambiente 

tecnológico capaz de dar suporte à Gestão do Conhecimento para o caso 

especial de uma organização de tecnologia da informação, qual seja, a SICREDI 

Serviços. Porém, deste estudo é importante destacar a seção em que apresenta 

uma classificação das ferramentas de acordo com o ciclo de gestão do 

conhecimento. Para tanto, foi empregado como referência o ciclo de Davenport 

e Pruzak (1998) com o apoio de Carvalho (2000). Assim, foi apresentado a 

seguinte classificação das ferramentas de gestão do conhecimento:  
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 Geração - utilizam-se ferramentas baseadas em groupware, Bases de 

Conhecimento, Mapeamento do Conhecimento, Ferramentas de Apoio a 

Inovação. 

 Codificação – utilizam-se ferramentas baseadas em GED, groupware, 

workflow, Bases de Conhecimento, business intelligence, Ferramentas de 

Apoio à Inovação e Mapeamento do Conhecimento. 

 Transferência - utilizam-se ferramentas baseadas em groupware, GED, 

workflow, business intelligence, Mapeamento do Conhecimento e 

ferramentas de Apoio à Inovação (DAVENPORT; PRUZAK, 1998; 

CARVALHO, 2000).  

Observa-se que ferramentas de GC são fundamentais para uma 

organização e que os ciclos assumem também papel fundamental nos processos 

que envolvem o conhecimento.  

Por fim, constata-se que existem inúmeros autores que abordam a 

temática dos ciclos do conhecimento, no entanto, verifica-se na literatura 

recorrentes alusões ao ciclo de Nonaka e Takeuchi demonstrando assim, ser um 

dos mais conhecidos e referenciados no contexto organizacional relacionado à 

GC.  

 

2.1.3 A Espiral do Conhecimento  

 

O processo de criação do conhecimento conforme Nonaka e Takeuchi 

(1997a) se dá a partir de duas dimensões, a saber, a ontológica e a 

epistemológica. Na dimensão ontológica, “o conhecimento só pode ser criado 

por indivíduos. Uma organização, por si só, não pode criar conhecimento. Seu 

escopo é apoiar os indivíduos criativos e lhes proporcionar condições para a 

criação deste (NONAKA; TAKEUCHI, 1997a, p. 75).” Desta maneira, a existência 

do conhecimento organizacional somente torna-se possível a partir de interações 

que admitam sua criação de forma individual estendendo sua disseminação, de 

modo geral, para toda a organização (SCATOLIN, 2015).  

A dimensão epistemológica comporta dois tipos de conhecimentos, assim, 

o conhecimento tácito e o explícito (SCATOLIN, 2015).  

O conhecimento tácito pode ser transmitido sobretudo a partir do exemplo 

e da convivência, por estar profundamente enraizado na ação (NONAKA; 
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TAKEUCHI, 1995). Segundo Scatolin (2015), o conhecimento tácito é pessoal, 

característico ao contexto e complexo de ser estabelecido e informado. 

Deste modo, o entendimento de Mendonça (2002, p. 22) sobre o 

conhecimento tácito demonstra que: 

 

Nonaka e Takeuchi estendem o conceito da espiral do 
conhecimento do plano individual para o organizacional, 
defendendo que a base do conhecimento organizacional das 
empresas é o conhecimento tácito dos indivíduos que nela 
trabalham. 

 

Já o conhecimento explícito, o mesmo pode ser transmitido por meio de 

linguagem formal, mas representa apenas a ponta do iceberg de todo o corpo do 

conhecimento possível (NONAKA; TAKEUCHI, 1995), ou seja, o conhecimento 

explícito ou “codificado” faz referência ao conhecimento transmissível em 

linguagem formal e sistemática (SCATOLIN, 2015).  

Conforme já enunciado, para Nonaka e Takeuchi (2008, p. 41), “o novo 

conhecimento começa sempre com o indivíduo”. Neste sentido, um indivíduo 

obtém de muitos anos de experiência laboral uma inovação, sempre a partir de 

um novo processo, ou seja, “em cada caso, o conhecimento pessoal de um 

indivíduo é transformado em conhecimento organizacional para a empresa como 

um todo” (ibidem). 

Desta maneira, deduz-se que a disseminação do conhecimento individual 

aos demais membros da organização, representa um processo de suma 

importância para a sobrevivência da mesma.  

Deste modo, sob a ótica de Nonaka e Takeuchi (1997b, p. 67), o 

“conhecimento humano é criado e expandido através da interação social entre 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito” e que se repetem em um 

processo em espiral. 

A espiral do conhecimento, conforme Nonaka e Takeuchi (1997a, p. 62) 

“surge quando a interação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito 

eleva-se dinamicamente de um nível ontológico inferior até níveis mais altos”. 

Deste modo, apresentando a ideia de espiral do conhecimento, observa-

se na Figura 1, o processo dinâmico pelo qual os conhecimentos tácito e explícito 

passam em uma organização. 
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Figura 1 – Processo dinâmico entre os conhecimentos tácito e explícito formando a espiral 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 69. 

 

Sobre a espiral do conhecimento, afirmam Paula et al. (2006, p. 61): 

  

Para se tornar uma “empresa que gera conhecimento” a 
organização deve completar a “espiral” do conhecimento, que 
passa de tácito para tácito, de explícito a explícito, de tácito a 
explícito e finalmente, de explícito a tácito [...] a “espiral” começa 
novamente depois de ter sido contemplada, porém em 
patamares cada vez mais elevados, ampliando assim a 
aplicação do conhecimento em outras áreas da organização. 

 

O processo de socialização, cujo principal objetivo é o de disseminar o 

conhecimento entre os membros, evidencia a prática de compartilhamento do 

conhecimento, que conforme, Nonaka e Takeuchi (2008), consiste em um dos 

fatores fundamentais a criação do conhecimento. Pois, o processo de 

socialização incide em “compartilhar e criar conhecimento tácito através da 

experiência direta (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 23).” Ainda sobre isso, 

Nonaka e Takeuchi (1997a, p. 69) apontam que “um indivíduo pode adquirir 

conhecimento tácito diretamente de outros, sem usar a linguagem”. 

Deste modo, para um melhor entendimento acerca deste ponto, Antunes 

(2008, p. 27) alude que “quando se diz que alguém tem conhecimento sobre 

determinado assunto ou se pergunta se já tomou conhecimento de algo, significa 

afirmar possuir domínio sobre o assunto”. 

A externalização proporciona a transformação do conhecimento tácito em 

conceitos explícitos. De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997a, p. 71) “a 

externalização é um processo de articulação do conhecimento tácito em 
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conceitos explícitos”. Com isso torna-se evidente a prática de criação e 

compartilhamento do conhecimento, uma vez que, a externalização apresenta-

se como um processo, cujas características são de “articular conhecimento tácito 

através do diálogo e da reflexão (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 23).” 

No processo de combinação ocorre a sistematização de conceitos, que 

desembocará em um sistema de conhecimento. Assim, Nonaka e Takeuchi 

apontam que “a combinação é um processo de sistematização de conceitos em 

um sistema de conhecimento (1997a, p. 73)” e permite a reconfiguração dos 

elementos existentes, a partir da classificação, da combinação, do acréscimo, 

assim como da categorização do conhecimento explícito, o que permite assim, 

o surgimento de novos conhecimentos.  

Assim, na ótica de Becker et al. (2010, p. 157) “a combinação tem como 

objetivo sistematizar o conhecimento explícito, ocorrendo a conversão de 

explícito para explícito. Nesse caso o conhecimento passa do grupo para a 

organização”. 

Na internalização há a incorporação do conhecimento explícito ao 

conhecimento tácito. Assim sendo, as redes neurais, data mining, RBC e os 

agentes inteligentes apresentam-se como ferramentas e práticas podem 

contribuir para os indicadores pertencentes a este processo. Visto que, a 

internalização consiste no “processo de incorporação do conhecimento explícito 

no conhecimento tácito” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997b, p. 77), isso suscita a 

transformação, bem como a evolução das práticas individuais e grupais. 

Com relação à internalização, Becker et al. (2010, p. 157) também 

entendem que “a internalização tem o intuito de converter o conhecimento 

explícito em tácito. Nesse modo, o conhecimento passa da organização para o 

indivíduo”. 

Deste modo, conclui-se que tanto o conhecimento tácito, como o explícito 

constituem unidades estruturais básicas e que se complementam, assim a 

interatividade proveniente das mesmas, dão base para a dinâmica que envolve 

a criação, e da mesma maneira a disseminação do conhecimento gerados na 

organização. 
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2.1.4 Ferramentas de GC 

 

A partir da proposta deste estudo, especificamente investigar o emprego 

de práticas e ferramentas de GC em organizações de desenvolvimento de 

software, nesta seção será apresentada algumas ferramentas e práticas de GC 

que são aderentes a esse contexto e que será retomado em seção oportuna.  

Deste modo, buscou-se verificar na literatura a existência de práticas ou 

ferramentas de GC que, ou foram empregadas em empresas da indústria de 

software ou que foi apontado por estudos como sendo recursos que podem ser 

utilizados neste ramo.  

No Quadro 2, são apresentadas as práticas e ferramentas encontradas na 

literatura e que podem ser utilizadas por organizações da área de 

desenvolvimento de software. Vale frisar que as práticas foram selecionadas de 

acordo com a sua especificidade relacionada as categorias recursos humanos 

(RH), processos organizacionais (PO) e base tecnológica (BT).  

 

Quadro 2 – Práticas e ferramentas que podem ser empregadas na área de software  

Práticas e ferramentas de GC Categoria 

(RH, PO e BT)  

Melhores práticas PO 

Base de Conhecimento BT 

Normalização e Padronização de Documentos PO 

Memória Organizacional PO; BT 

Aprendizagem Organizacional PO 

Comunidades de prática RH 

Narrativas RH 

Benchmarking RH; PO 

Educação Corporativa RH 

Mapeamento de Processos PO 

Sistema Workflow BT 

Gestão de Conteúdo BT 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Coser e Carvalho, 2012, p. 112.  

  

 Para categoria de recursos humanos selecionou-se as seguintes práticas 

de GC: Comunidades de prática, Narrativas, Benchmarking, Educação 

Corporativa.  

Assim, o objetivo da Comunidade de prática consiste em reunir indivíduos 

que tem interesses em comum no interior da organização, procurando 

compartilhar as melhores práticas, propiciando o acesso a especialistas e, ainda, 
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a reutilização de padrões, conhecimentos e lições aprendidas (BATISTA et al., 

2005; KATO; DAMIÃO, 2006; TERRA, 2005; TERRA; GORDON, 2002). Já a 

Narrativas envolve a narração de assuntos complexos, em que é possível a 

exposição de casos e/ou problemas, a comunicação de lições aprendidas, e 

também propicia o diálogo a respeito de mudanças culturais da organização 

(BATISTA et al., 2005; DAVENPORT; PRUSAK, 1998; PURCIDONIO, 2008). 

 O Benchmarking procura sistematicamente as melhores referências para 

a melhoria dos processos, produtos e serviços oferecidos pela empresa, tanto 

de maneira interna, como externamente. (BATISTA et al., 2005; DRUCKER, 

1988; GARVIN, 1993; PURCIDONIO, 2008). Logo a Educação corporativa visa 

proporcionar processos de educação contínua cujo o objetivo é o de manter os 

colaboradores sempre atualizados, de modo uniforme, em todos os setores da 

organização (BATISTA et al., 2005; HELMANN, 2007; PEREIRA, 2002). 

Para categoria de processos organizacionais selecionou-se as seguintes 

práticas de GC: Melhores práticas, Normalização e Padronização de 

Documentos, Memória Organizacional, Aprendizagem Organizacional, 

Benchmarking, Mapeamento de Processos.  

Deste modo, as Melhores práticas buscam registrar os aspectos positivos 

e os negativos a respeito de um certo processo ou ação e empregá-los 

novamente a medida em que for preciso (BATISTA et al., 2005; DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998; HELMANN, 2007; LEUCH, 2006). 

A Normalização e padronização de documentos busca confeccionar e 

assentar regras, padrões, processos e regulamentos buscando estabelecer as 

características próprias da organização (HELMANN, 2007; SILVA; 

ROZENFELD, 2002). Por outro lado, a Memória Organizacional procura instituir 

e nutrir um sistema de conhecimentos e habilidades que conserva e registra 

percepções e experiências, de modo que tais conhecimentos possam ser 

buscados e aproveitados futuramente. (BATISTA, 2004; BATISTA et al., 2005; 

PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). 

A Aprendizagem organizacional consiste em aprender aperfeiçoar 

constantemente o conhecimento organizacional já existente na organização, 

aprender a criar novos conhecimentos a partir dos que já existe e, ainda, difundir 

ou transferir o conhecimento organizacional para todas as outras áreas da 
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organização (GARVIN et al., 1998; HELMANN, 2007; SENGE, 1998; TERRA, 

2000). 

Como já apresentado na categoria de recursos humanos, o Benchmarking 

busca sistematicamente as melhores referências para a melhoria dos processos, 

esta mesma prática pode ser empregada também nesta categoria, a de 

processos organizacionais (BATISTA et al., 2005; DRUCKER, 1988; GARVIN, 

1993; PURCIDONIO, 2008). Já a prática de GC Mapeamento de processos 

procura avaliar os processos organizacionais, a fim de proporcionar o 

aperfeiçoamento dos processos já estabelecidos na empresa, como também a 

implantação de uma nova estrutura, porém direcionada especificamente aos 

processos da organização (LEUCH, 2006; ROCHA; OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2004). 

Para categoria de base tecnológica selecionou-se as seguintes práticas 

de GC: Base de Conhecimento, Memória Organizacional, Sistema Workflow, 

Gestão de Conteúdo.  

Assim, a prática Base de conhecimentos almeja estabelecer um sistema 

especialista de conhecimentos, informações, lições aprendidas, ideias, 

experiências ou melhores práticas obtidas no cotidiano da organização, de modo 

que as mesmas possam ser documentadas formando uma base de 

conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; HELMANN, 2007). 

A prática de Memória organizacional, já mencionada na categoria de 

processos organizacionais, também pode ser empregado na categoria de base 

tecnológica, uma vez que busca instituir e nutrir um sistema de conhecimentos 

e habilidades que conserva e registra percepções e experiências, para depois 

serem reaproveitados (BATISTA, 2004; BATISTA et al., 2005; PROBST, RAUB; 

ROMHARDT, 2002). 

A prática Sistemas Workflow procura valer-se de instrumentos de 

automação do fluxo ou tramitação de documentos e ações direcionadas ao 

controle da qualidade da informação (BATISTA et al., 2005; BALDAM; VALLE; 

CAVALCANTI, 2002; PURCIDONIO, 2008). Logo, a Gestão de conteúdo vale-

se de ferramentas de apoio à colaboração de administradores e gerentes, cujo 

o objetivo é o de gerenciar a produção e informação on-line para depois 

disponibilizá-la para um público específico (BATISTA et al., 2005; DESOUZA, 

2003; PARREIRAS; BAX, 2003). 
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 Por fim, verifica-se que muitas são as ferramentas e práticas de GC que 

podem ser empregadas no setor de desenvolvimento de software, entretanto, 

estes recursos aqui citados, serão retomados na seção onde será realizada uma 

sugestão às organizações pesquisadas por este estudo que deverá acrescentar 

positivamente aos seus processos. Vale ressaltar que nesta ocasião, também 

será apresentada, de que maneira e em que etapa do desenvolvimento de 

software tais recursos poderão ser aplicados.   

 

2.3 REVISÃO SISTEMÁTICA 

  

Considerando os critérios para seleção dos estudos buscados, a partir da 

metodologia estabelecida, procurou-se examinar os mesmos, tendo como base, 

o período, o tipo, o país. 

 Assim, por meio da busca realizada nas bases de dados escolhidas, foi 

realizado o levantamento dos dados, cuja demonstração dos mesmos, são 

apresentadas nos quadros, tabelas e gráficos, disponibilizados nesta seção.  

 No Quadro 3 é apresentada a relação das publicações encontradas 

considerando informações como autor, ano de publicação e título.  

 

Quadro 3 – Relação das publicações encontradas considerando informações como autor, ano 
de publicação e título que tratam de diagnóstico de práticas e ferramentas - período: 2011-2018 

Autor / ano de 

publicação   

Título    

Felisberto et al. (2017) Institucionalizando a avaliação nas organizações e agências de 
pesquisas: um estudo de caso exemplar. 

Bezerra; Wronski (2016) Inovatividade, criatividade e gestão do conhecimento em bares, 
restaurantes e casas noturnas: um estudo em estabelecimentos de 
Curitiba – PR. 

Santos; Silva Pinto 
(2013) 

Um modelo baseado em ontologia orientado a riscos para 
certificação de qualidade de produtos de software. 

Pereira et al. (2013) A implantação da TV digital sob a perspectiva da gestão do 
conhecimento. 

Corsatto; Hoffmann 
(2017) 

A construção do conhecimento organizacional para a inovação nas 
empresas de micro e pequeno porte do segmento de moda de 
Goiânia, Pontalina e Taquaral de Goiás – GO. 

Braun; Mueller (2014) A gestão do conhecimento na administração pública municipal em 
Curitiba com a aplicação do método OKA — Organizational 
Knowledge Assessment. 

Pinto; Vasconcelos; 
Lezana (2014) 

Abordagens do PMBOK e CMMI sobre o sucesso dos projetos de 
software. 

Ferreira; Alvares; 
Martins (2017) 

A gestão do conhecimento e a análise de redes sociais: um estudo 
aplicado no sistema de bibliotecas da Universidade Federal de 
Goiás. 
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Coser; Carvalho (2012) Práticas de Gestão do Conhecimento em empresas de software: 
grau de contribuição ao processo de especificação de requisitos. 

Gaspar et al. (2016) Gestão do conhecimento em empresas atuantes na indústria de 
software no Brasil: um estudo das práticas e ferramentas utilizadas. 

Benz; Giugliani (2014) Implementação de práticas de Gestão do Conhecimento em uma 
empresa da Indústria do Aço. 

Garcia (2018) Práticas e Ferramentas de Gestão do Conhecimento Aplicadas à 
Engenharia de Software: Um Estudo de Caso. 

Góes; Barros (2014) Gaia Gestão do conhecimento: um estudo de caso no 
desenvolvimento de um portal corporativo para o gerenciamento do 
conhecimento dentro de fábricas de software. 

Castro (2016) Integrando o conhecimento de usuários: um estudo sobre a 
capacidade de absorção de conhecimento de lead users. 

Jesus (2016) A gestão do conhecimento como ferramenta do processo de 
desenvolvimento de produto de moda. 

Fedoce (2016) Modelo de Gestão do Conhecimento para o Setor de Infraestrutura 
de Telecomunicações. 

Cardoso Junior (2017) Modelo para extração da inteligência coletiva e suporte à decisão 
em ambientes de colaboração utilizando o referencial 5W1H. 

Castro Junior (2017) Análise dos valores empresariais e suas inter-relações com a 
gestão do conhecimento e inovação: um estudo comparativo entre 
empresas de base tecnológica em Brasil e Espanha. 

Gonçalves (2017) Gestão do Conhecimento em Empresa Construtora. 

Yamanari (2017) Empresa S^3: caracterização do princípio de colaboração. 

Vaz (2017) Proposição de um sistema de gestão do conhecimento para a área 
de desenvolvimento imobiliário de incorporadoras no Brasil. 

Ribeiro (2017) Contribuições ao estudo da gestão do conhecimento e da 
colaboração universidade-empresa-governo: proposição 
conceitual e estudo de casos em Institutos Nacionais de Ciência e 
Tecnologia no Brasil. 

França (2016) Melhoria contínua aplicada a edificações de tipologia padronizada: 
a gestão do conhecimento no contexto do portfólio de ativos de uma 
organização. 

Costa; Salgado (2016)  Proposta de indicadores para gestão do conhecimento em 
ambientes de desenvolvimento de software. 

Scalabrini et al. (2016) Um instrumento para a validação de indicadores de criação do 
conhecimento na indústria de software. 

Rezende (2017) A gestão do conhecimento em uma organização de software: 
construção de uma teoria substantiva. 

Leopoldino; Borestein 
(2011) 

Componentes de risco para a gestão de projetos de software. 

Martins (2017) Práticas, técnicas e ferramentas de Gestão do Conhecimento para 
a definição de requisitos de software: um estudo de caso no 
Laboratório Bridge. 

Resmini (2016) Sistema para Avaliação de Indicadores voltado para Times de 
Desenvolvimento de Produtos de Software. 

Kamaja (2016) Intellectual Capital Based Evaluation Framework for Dynamic 
Distributed Software Development. 

El-Kot; Gamal (2011) How Does Knowledge Management Drive Competitiveness in 
Egyptian Software Companies? 

Prado-Gascó; Pardo; 
Pérez-Campos (2017) 

Knowledge management and organizacional culture in a software 
development enterprise. 

Rehman (2015) Drivers of firms’ growth: a case study of software firms in 
Islamabad/Rawalpindi regions. 

Mathrani; Parsons 
(2012) 

Managing meta‐learning in offshore software development 
environments. 

Iqbal; Asrar-ul-Haq 
(2017) 

An empirical investigation on TQM practices and knowledge sharing 
mediation in software industry. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 



33 

 

  

No Gráfico 1 é apresentada a relação de publicações encontradas 

considerando os termos de pesquisa constituído pelo protocolo de pesquisa da 

revisão bibliográfica. 

 

Gráfico 1 – Relação das publicações encontradas considerando os termos de pesquisa 
constituído pelo protocolo de pesquisa da revisão bibliográfica (Período: 2011-2018) 

Fonte: Autoria própria, 2018.  

 

Observa-se no Gráfico 1 que a maior parte das publicações encontradas 

são relacionadas aos termos de pesquisa “Ferramentas ou Práticas de Gestão 

do Conhecimento ou Desenvolvimento de Software” com 66%, isso sugere que 

o tema gestão do conhecimento é constantemente investigado no contexto do 

desenvolvimento de software.  

Já os outros termos, ou seja, “Conhecimento ou Desenvolvimento de 

Software” e “Knowledge Management and Software” somaram 17% de cada 

termo, isso demonstra certo equilíbrio de pesquisas sobre ambos os termos. 

Porém, vale ressaltar que o termo “Knowledge Management and Software” foi 

elaborado, a fim de se encontrar estudos publicados em periódicos 

internacionais.   

 No Quadro 4 é apresentada a relação das publicações encontradas 

considerando informações como autor, ano de publicação, objetivos e 

metodologia. 

 

Ferramentas OU 
práticas OU Gestão 
do conhecimento 

OU 
desenvolvimento 

de software
66%

Conhecimento  
AND 

desenvolvimento 
de software

17%

Knowledge 
management AND 

software
17%

Quantidade de estudos encontrados por termo de 
pesquisa

Ferramentas OU práticas OU Gestão do conhecimento
OU desenvolvimento de software
Conhecimento E desenvolvimento de software

Knowledge management AND software
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Quadro 4 – Relação das publicações encontradas considerando informações como autor, ano 
de publicação, metodologia, objetivo e resumo - período: 2011-2018 

Autor / ano de 

publicação   

Objetivo    Metodologia 

(Tipo de pesquisa, 

abordagem, técnica, etc.) 

 
 
 

Felisberto et al. 
(2017) 

Analisar a estrutura organizacional e as 
ferramentas de suporte da política de 
avaliação do International Development 
Research Centre, visando a contribuir para 
a gestão e o uso do conhecimento no 
âmbito das pesquisas fomentadas pela 
Política de Ciência e Tecnologia em Saúde 
no Brasil. 

 
 
Pesquisa bibliográfica e 
qualitativa 

Bezerra; Wronski 
(2016) 

Encontrar relações entre a GC, IN e CO e 
o DI e o faturamento nestes segmentos. 

Estudo de caso múltiplo e 
exploratório 

 
Santos; Silva Pinto 

(2013) 

Apresentar um modelo para certificação 
de qualidade de produtos de software 
baseado em ontologia que faz uso de um 
framework orientado aos riscos. 

 
Estudo bibliográfico e 
estudo de caso 

 
 

Pereira et al. (2013) 

Identificar a condução da implantação da 
TV Digital (TVDI) sob a perspectiva da 
gestão do conhecimento pela Televisão 
Lages Ltda. 

Pesquisa bibliográfica, 
qualitativa aplicada, 
descritiva, explicativa e 
entrevista.  

 
 
 

Corsatto; Hoffmann 
(2017) 

Investigar as formas de construção do 
conhecimento organizacional para a 
geração de inovação nas micro e 
pequenas empresas do segmento de 
moda de Goiânia, Pontalina e Taquaral de 
Goiás, no Estado de Goiás, 

Pesquisa descritiva 
exploratória, de natureza 
aplicada, de abordagem 
quantitativa e questionário 
estruturado e entrevista 
utilizando os softwares 
Survey Win4.0 e Excell 

Braun; Mueller 
(2014) 

Analisar como a gestão do conhecimento 
se manifesta na administração pública da 
Prefeitura Municipal de Curitiba; 

 
Estudo de caso 

 
 
 
 

Pinto; Vasconcelos; 
Lezana (2014) 

Descrever as principais abordagens do 
Capability Maturity ModelIntegration 
(CMMI) e as melhores práticas para 
gestão de projeto propostas pelo Project 
Management Institute (PMI) por intermédio 
do Project Management Bodyof 
Knowledge (PMBOK), com o intuito de 
compará-los e levantar requisitos para a 
eficácia no gerenciamento de projetos de 
software. 

 
 
 
 
Pesquisa bibliográfica e 
descritiva 

 
 

Ferreira; Alvares; 
Martins (2017) 

Analisar como as redes de conhecimento 
se configuram em instituições públicas, 
tomando como campo empírico o sistema 
de bibliotecas de uma universidade 
federal. 

 
 
Estudo de Caso  

 
Coser; Carvalho 

(2012) 

Identificar as práticas de gestão do 
conhecimento que contribuem para reter o 
conhecimento técnico gerado em 
processos de especificação de requisitos 
de software, desenvolvidos sob 
encomenda. 

 
Pesquisa bibliográfica, 
pesquisa de campo, 
questionário, entrevista e 
análise de documentos.  

 
 

Verificar e apontar quais são as práticas de 
gestão do conhecimento e as ferramentas 
de tecnologia da informação e 

 
Descritivo, quantitativo e 
uso de questionário,  
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Gaspar et al. 
(2016) 

comunicação a ela associadas, mais 
utilizadas em empresas atuantes na 
indústria de software no Brasil. 

 
 

Benz; Giugliani 
(2014) 

Abordar a implementação de práticas de 
gestão do conhecimento em um grupo de 
colaboradores responsáveis pela gestão 
de matéria prima em uma empresa 
pertencente à indústria do aço. 

 
 
Pesquisa bibliográfica 

 
 

Garcia (2018) 

Aplicar em seu estudo os conceitos de 
Gestão do Conhecimento em práticas 
organizacionais e no desenvolvimento de 
um Portal para uma organização de 
desenvolvimento de software. 

 
Pesquisa bibliográfica e 
desenvolvimento de 
portal.  

 
Góes; Barros 

(2014) 

Desenvolver um portal corporativo para a 
gestão do conhecimento, que tem como 
base a utilização de modelos de 
maturidade para realizar essa gestão. 

 
Estudo de caso 

 
Castro (2016) 

Entender como empresas de diferentes 
setores absorvem conhecimentos de lead 
users por diferentes práticas de 
integração. 

 
Estudo de caso múltiplo 

 
 
 

Jesus (2016) 

Investigar a natureza das informações 
utilizadas no planejamento de coleção e 
observar se o conhecimento gerado 
durante o processo é armazenado, 
disseminado e utilizado como capital 
intelectual para a tomada de decisões a 
médio e longo prazos.  

 
 
 
Estudo de caso 

 
 
 

Fedoce (2016) 

Estruturar um modelo de gestão do 
conhecimento (GC) para a área de 
infraestrutura de telecomunicações, a 
partir da análise de dois setores: serviços 
móveis de valor agregado (SMVA) e 
implantação e operação e manutenção 
(O&M) de equipamentos. 

 
 
Estudo de caso e 
pesquisa ação 

Cardoso Junior 
(2017) 

Propor um modelo de referência para 
extração da inteligência coletiva (IC) para 
suporte à tomada de decisão. 

 
Estudo de caso 

 
 

Castro Junior 
(2017) 

Verificar as inter-relações existentes entre 
valores, gestão do conhecimento e 
inovação a fim de determinar quais valores 
empresariais associados à gestão do 
conhecimento impactam na geração da 
inovação. 

 
 
Pesquisa bibliográfica e 
exploratória 

 
Gonçalves (2017) 

Abordar o conceito de GC para empresas 
construtoras, propondo soluções para uma 
empresa construtora. 

Pesquisa bibliográfica e 
estudo de caso 

 
Yamanari (2017) 

Analisar e sistematizar os principais 
elementos da Empresa S^3 para 
caracterizar o princípio de colaboração. 

Pesquisa bibliográfica 
com revisão sistemática 

 
Vaz (2017) 

Propor um sistema de gestão do 
conhecimento que possa ser aplicado na 
área de desenvolvimento imobiliário de 
grandes incorporadoras. 

 
 
Estudo de caso 

 
 
 

Ribeiro (2017) 

Investigar como a gestão do conhecimento 
e a colaboração universidade-empresa-
governo – incluindo as três hélices – se 
relacionam influenciando o desempenho 
das organizações. 

 
 
Pesquisa qualitativa e 
análise de conteúdo 
categorial.  
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França (2016) 

Propor um modelo metodológico de 
gestão para os edifícios de tipologia 
padronizada, existente e futuros. 

Pesquisa de campo e 
questionário 

Costa; Salgado 
(2016) 

Propor indicadores para gerir o 
conhecimento em ambientes de 
desenvolvimento de software. 

Pesquisa bibliográfica e 
exploratória. 
 

Scalabrini et al. 
(2016) 

Encontrar e selecionar indicadores 
aderentes ao processo de criação do 
conhecimento organizacional. 

Pesquisa bibliográfica e 
formulário 
semiestruturado 

 
Rezende (2017) 

Aprofundar o conhecimento científico 
quanto à gestão do conhecimento através 
de uma pesquisa realizada em uma 
organização de software. 

 
Estudo de caso e 
pesquisa qualitativa 

 
Leopoldino; 

Borestein (2011) 

Mostrar a obtenção de uma categorização 
de riscos no desenvolvimento de software. 

Análise de componentes 
principais (PCA – Principal 
Component Analysis) 

 
Martins (2017) 

Realizar um mapeamento das práticas, 
técnicas e ferramentas da Gestão do 
Conhecimento (PTF/GC) que auxiliam na 
definição de requisitos de software. 

 
Estudo de caso 

 
Resmini (2016) 

Tratar do estudo e aprofundamento da 
organização de dados do produto da 
Resultados Digitais. 

Estudo de caso 

 
Kamaja (2016) 

Apresentar a construção de uma estrutura 
de avaliação para desenvolvimento 
dinâmico de software distribuído (DDSD). 

Estudo de caso e 
Pesquisa exploratória  

 
El-Kot; Gamal 

(2011) 

Investigar a relação entre gestão do 
conhecimento, inovatividade 
organizacional e competitividade 
organizacional em um contexto egípcio. 

 
Estudo de caso múltiplo, 
questionário  

Prado-Gascó; 
Pardo; Pérez-

Campos (2017) 

Analisar a gestão do conhecimento e a 
cultura organizacional em uma empresa 
espanhola de desenvolvimento de 
software. 

 
Estudo de caso e 
questionário 

 
 
 
 

Rehman (2015) 

Identificar os impulsionadores do 
crescimento da empresa, como pesquisa e 
desenvolvimento (P & D), capacidade de 
absorção, gestão do conhecimento, 
cultura organizacional, acesso a 
financiamento, internacionalização e 
assim por diante. 

 
 
Estudo de caso, 
questionário e entrevista  

Mathrani; Parsons 
(2012) 

Investigar o ambiente glocal (global e 
local) atual para responder às questões de 
pesquisa. 

Estudo de caso e 
Pesquisa interpretativista 
 

I 
qbal; Asrar-ul-Haq 

(2017) 

Explorar o efeito mediador do 
compartilhamento de conhecimento sobre 
a relação entre as práticas de TQM e o 
desempenho dos funcionários. 

 
Estudo de caso, 
quantitativo e questionário 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

O Quadro 5 tem a finalidade de demonstrar, de modo resumido, os 

resultados que os autores obtiveram quando da publicação de seus estudos. Os 

estudos apresentaram resultados diversos, cujos dados e informações 

relacionam-se, de modo geral, à GC e o contexto de desenvolvimento de 

software. Ainda no Quadro 5 são apresentadas a relação das publicações 
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encontradas considerando informações como autor, ano de publicação e 

resultados.  

 

Quadro 5 – Relação das publicações encontradas considerando informações como autor, ano 
de publicação, metodologia, objetivo e resumo (Período: 2011-2018) 

Autor / ano de publicação   RESULTADOS  
(Resumo) 

 
 
 
 
Felisberto et al. (2017) 

Experiências internacionais podem contribuir, a partir de sua 
análise e adequação à realidade brasileira, com a criação e a 
manutenção de uma cultura avaliativa que permeie a política 
definida para a área. Por fim, o desenvolvimento de uma política 
de avaliação pode e deve contribuir para o aprimoramento da 
ciência e da tecnologia no País, entretanto, para além de 
decisão política, isso dependerá de quanto esforço concentrado 
de reforma em prol da modernização da área políticos, 
gestores, profissionais e demais envolvidos estão dispostos a 
fazer. 

 
 
Bezerra; Wronski (2016) 

Bares, restaurantes e casas noturnas que mais intensamente 
percebem as práticas de GC (Gestão do conhecimento), IN 
(inovatividade) e CO (criatividade organizacional) são aqueles 
que apresentam um DI (desempenho inovador) mais elevado, 
como também registram classes mais elevadas de faturamento. 

 
 
Santos; Silva Pinto (2013) 

Um protótipo foi desenvolvido utilizando-se de tecnologias de 
ontologias e agentes de software. A contribuição do trabalho 
consiste no framework estar focado em riscos para 
especialização do modelo de qualidade e em apresentar uma 
ontologia para representar o conhecimento envolvido no 
processo de certificação. 

 
 
Pereira et al. (2013) 

Através da análise dos resultados, foi verificado que a empresa 
respondeu rapidamente às mudanças diante da perspectiva de 
conversão tecnológica, sendo a primeira no estado a obter a 
licença em caráter científico experimental para a implantação 
da TV Digital. 

 
 
Corsatto; Hoffmann (2017) 

Pode-se considerar, com base no resultado da pesquisa, que 
as empresas pesquisadas trazem, ainda que de forma 
incipiente, a cultura de investir em mecanismos formais e 
informais de capacitação/treinamento, buscando inserir as 
pessoas no processo de construção do conhecimento 
organizacional para a inovação. 

 
 
Braun; Mueller (2014) 

Identificou-se o processo de avaliação organizacional, 
indicando as similaridades e distinções do desenvolvimento do 
método de cada área-fim, e a importância de implantar 
sistematicamente um processo de avaliação aliado ao 
planejamento da organização pública com estratégias para 
disseminar, compartilhar e aplicar o conhecimento produzido. 

 
 
 
Pinto; Vasconcelos; Lezana 
(2014) 

Concluiu-se que tanto o PMBOK quanto o CMMI têm um 
enfoque em gerenciamento de projetos, porém a estrutura de 
ambos é diferente e se completam. O PMBOK proporciona 
processos adicionais de gerenciamento de projetos para o 
CMMI, uma vez que apresenta o planejamento de documentos, 
tais como o plano de comunicações, de maneira mais 
detalhada. Já o CMMI proporciona uma estrutura para o 
gerenciamento e a melhoria de processos, para as melhores 
práticas de engenharia de software, para o gerenciamento de 
dados e para a análise de decisões. 
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Ferreira; Alvares; Martins 
(2017) 

Concluiu-se, a partir dos resultados em ARS, que a Gestão do 
Conhecimento como método organizacional não é prática usual 
no SiBi/UFG, contudo apresenta algumas características em 
sua estrutura. 

 
 
 
 
Coser; Carvalho (2012) 

Os resultados obtidos permitiram elucidar as práticas que mais 
se relacionam, interagem e se integram à produção de software. 
Dentre as que mais contribuem em reter conhecimento 
destacam-se: Melhores Práticas, Base de Conhecimento, 
Normalização e Padronização de Documentos, Memória 
Organizacional, Aprendizagem Organizacional, Narrativas, 
Benchmarking, e Educação Corporativa. As empresas 
pesquisadas apresentam iniciativas preliminares para a gestão 
do conhecimento.  

 
 
 
 
 
 
Gaspar et al. (2016) 

Os resultados encontrados consideram uma visão baseada nas 
diferentes dimensões de práticas de gestão do conhecimento. 
Assim, a categoria de práticas de gestão do conhecimento que 
mais se evidenciou na pesquisa foi a dimensão estratégia. 
Ressalta-se que as práticas tratadas isoladamente obtiveram 
um comportamento diverso das práticas agrupadas em 
dimensões. Além da observação das ferramentas 
isoladamente, também foi possível apurar o desempenho das 
diferentes dimensões de ferramentas de tecnologia da 
informação e comunicação voltadas à gestão do conhecimento. 
Assim, a categoria de ferramentas que demonstrou maior 
influência foi a dimensão inteligência artificial. Também aqui 
deve-se atentar para o fato de que a observação individual das 
ferramentas acaba por oferecer um resultado diverso do 
apurado quanto aos indicadores agrupados em dimensões. Em 
função disso, há de se sublinhar que o desempenho de 
determinada ferramenta, de forma independente, pode não 
coincidir com o desempenho de sua respectiva dimensão. 

 
 
 
Benz; Giugliani (2014) 

Focando no objetivo geral deste trabalho, o qual foi de 
implementar práticas de GC no ambiente em estudo, é possível 
afirmar que foi alcançado, assim mostrando a eficácia do 
método de trabalho empregado. Destacando-se os fatores para 
o atendimento desse objetivo, pode-se elencar o ambiente 
favorável à criação de conhecimento como uma condição 
importante e a escolha das práticas mais aderentes com a 
participação do grupo e do gestor da área, o que proporcionou 
o engajamento dos participantes, pois pode-se escolher 
práticas que realmente poderiam trazer benefícios ao 
processos e atividades de controle de MP. 

Garcia (2018) Concluiu-se que, de fato, a Gestão do Conhecimento é 
importante para as empresas que atuam nessa área.  

 
 
 
 
Góes; Barros (2014) 

Para concretizar esse trabalho, o modelo foi aplicado como um 
estudo de caso, dentro de duas organizações desenvolvedoras 
de software, obtendo resultados promissores. Portanto, com a 
aplicação desse modelo dentro das empresas, pode-se 
observar que o mesmo atendeu aos objetivos esperados. Fato 
este, que pode ser visto, devido aos resultados obtidos durante 
a aplicação desse modelo nos dois estudos de caso, 
demonstrando que o modelo em questão se mostrou eficiente 
e contribuiu de forma positiva e clara na elevação do grau de 
maturidade de ambas as organizações estudadas. 

 
 
 
Castro (2016) 

Os resultados mostraram que as categorias teóricas utilizadas 
para observação inicial do fenômeno, apoiaram parcialmente o 
entendimento das atividades do processo e, por esta razão, 
precisaram ser complementadas pelas categorias emergentes: 
criação de contexto, motivação (aquisição); estímulos, 
parâmetro de observação, interpretação (assimilação); 
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definição de papéis, coordenação de processos, combinação 
de conhecimento (transformação) e gestão do conhecimento 
(exploração), coletadas na fase empírica. 

 
Jesus (2016) 

Em relação ao objetivo proposto, percebeu-se que o trabalho 
comprovou que, nas confecções, as informações envolvidas na 
tomada de decisões são a) diversas; b) heterogêneas; c) em 
alguns casos, não consensuais entre as equipes. 

 
Fedoce (2016) 

Apesar das limitações do estudo estarem relacionadas 
principalmente ao número de empresas estudadas, esse 
permite compreender o dinamismo do setor de 
telecomunicações, os principais desafios e as soluções 
encontradas, diretamente vinculadas à GC. 

 
 
 
 
Cardoso Junior (2017) 

Os resultados demonstram que os modelos de extração da IC 
de comunidades ou organizações humanas podem melhorar os 
complexos processos de tomada de decisão em colaboração. 
Verificou-se também que a melhoria do processo de tomada de 
decisão se dá de duas maneiras. A primeira pela compreensão 
mais ampla pela comunidade dos conceitos e seus 
relacionamentos de causa e efeito mapeados pelo referencial 
5W1H. A segunda pela composição mais adequada dos 
componentes What, Who, Why, Where, When e How em função 
do contexto. Ambas maneiras contribuem para o 
enriquecimento do conhecimento sobre os domínios 
considerados.  

 
 
 
 
 
Castro Junior (2017) 

Como resultados: pode-se verificar que os valores empresariais 
que explicam a gestão do conhecimento como geradora da 
inovação são: autonomia, competência, competitividade, 
excelência, justiça e respeito na Espanha. No Brasil temos: 
autonomia, competitividade, dignidade e solidariedade; a partir 
desses valores empresarias apontados, mediu-se o grau de 
correlação existente entre estes valores e as práticas da gestão 
do conhecimento para as empresas de base tecnológica na 
Espanha e Brasil; outra contribuição acadêmica foi o 
desenvolvimento de uma metodologia para a construção do 
inventário de valores, uma contribuição teórica, que pode ser 
utilizada em novos estudos, bem como novas possibilidades de 
pesquisa a partir deste estudo. 

Gonçalves (2017) Foram identificadas ações para implantação da GC em 
empresa construtora. 

 
 
Yamanari (2017) 

Como contribuição da pesquisa, menciona-se a caracterização 
do princípio de colaboração no âmbito de Empresa S^3 através 
de um caso exemplo, bem como a sistematização do 
conhecimento acerca de um tema incipiente e inovador, 
evidenciando futuras pesquisas e aplicações. 

 
 
Vaz (2017) 

O resultado do trabalho foi a proposição de um sistema que 
contêm uma sequência de atividades que a área de 
desenvolvimento imobiliário deve seguir para que novos 
conhecimentos e informações sejam armazenados e utilizados 
posteriormente, garantindo assim a retenção do conhecimento 
na companhia. 

 
 
Ribeiro (2017) 

Os principais resultados mostram que a estrutura 
organizacional (estrutural) influencia tanto o relacionamento 
entre os integrantes (relacional) quanto o fluxo de conhecimento 
(cognitiva), bem como os elementos relacionais (cultura 
colaborativa, confiança e liderança) facilitam o 
compartilhamento de conhecimento. 

 
 
 
França (2016) 

Com base nos resultados obtidos, foi verificada a pertinência 
quanto à revisão das orientações de projeto e dos 
procedimentos de manutenção. Pôde-se apreender também, 
que a modelagem da informação consiste em um processo 
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único que torna possível o gerenciamento das informações de 
um empreendimento, com o objetivo de embasar decisões 
durante o ciclo de vida da edificação. 

 
 
Costa; Salgado (2016)  

Concluíram que os indicadores, de maneira geral, tentam 
identificar como as tarefas empregadas nas organizações 
influenciam o valor dos ativos, uma vez que o valor de mercado 
destas organizações é constituído tanto pelo patrimônio visível 
quanto por seus bens intangíveis. Concluiu-se, ainda que os 
indicadores representam vários meios para se verificar a 
eficiência e agregação de valor da GC. 

 
 
Scalabrini et al. (2016) 

Concluiu-se que a medição do conhecimento organizacional é 
importante porque colabora com a GC que possibilita uma 
empresa gerenciar a criação, codificação, armazenamento, 
recuperação e disseminação do seu conhecimento e, ainda, 
incorporá-lo aos produtos e serviços. 

 
 
Rezende (2017) 

Os resultados da pesquisa mostraram que a gestão 
conhecimento na organização de software é importante para a 
segurança e retenção do conhecimento organizacional, assim 
como para o planejamento e controle das atividades realizadas 
pelos colaboradores. 

 
 
Leopoldino; Borestein 
(2011) 

O texto discorre sobre os resultados obtidos e aponta linhas de 
investigação para aprimoramento do arcabouço teórico da área, 
destacando possibilidades que podem ser aplicadas por 
Gerentes de Projetos e Desenvolvedores de Software nos seus 
processos cotidianos de gestão de riscos. 

 
 
 
Martins (2017) 

Como resultados, observou-se que os colaboradores 
identificaram algumas práticas, técnicas ou ferramentas de 
Gestão do Conhecimento que são utilizadas pelo Laboratório 
Bridge. Além disso, os colaboradores identificaram quais destas 
práticas, técnicas ou ferramentas representam uma maior 
contribuição para o processo de engenharia de requisitos. 

 
 
 
 
Resmini (2016) 

Como resultado obtido foi a constatação de um maior poder de 
análise por parte dos gerentes de produto da empresa, desde 
novas métricas e fontes inexploradas previamente (como o 
suporte), passando pela acessibilidade dos dados de métricas 
já conhecidas, mas que antes eram problemáticas de serem 
coletadas, até uma camada acima destas, que representa a 
confiabilidade dos dados contidos em todas estas métricas, que 
influencia diretamente na velocidade e assertividade de uma 
tomada de decisão. 

 
 
 
Kamaja (2016) 

Os resultados do trabalho são: 1) conceitualização da 
produtividade das operações do DDSD em termos de uma 
estrutura de avaliação em níveis individuais, de equipe e 
organizacionais com ênfase em IC dinâmico; 2) categorização 
de indicadores de avaliação em três níveis de agregação; e 3) 
uma construção de linha de base para a estrutura com ensaios 
práticos. 

 
El-Kot; Gamal (2011) 

A inovatividade organizacional foi um mediador perfeito entre a 
gestão do conhecimento e a vantagem competitiva sustentável.  

 
 
Prado-Gascó; Pardo; 
Pérez-Campos (2017) 

Com base nos resultados, parece que a empresa está orientada 
para uma cultura organizacional construtiva. Parece também 
que a empresa enfatiza práticas eficientes de gestão do 
conhecimento, especialmente em relação ao trabalho em 
equipe. Finalmente, a ligação entre cultura organizacional e 
gestão do conhecimento parece estar comprovada. 

 
 
 
Rehman (2015) 

Baseado em uma entrevista cara a cara de 69 softwares 
empresas, este estudo descobriu que o tamanho da empresa, 
o acesso ao financiamento, a internacionalização (exportação e 
investimento externo direto), métodos de melhoria de negócios 
e gestão do conhecimento têm um impacto positivo sobre o 
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crescimento da produtividade da mão de obra da empresa. Em 
comparação, a empresa de pesquisa e desenvolvimento e a 
capacidade de absorção apresentaram associação negativa 
com o crescimento da produtividade do trabalho. Este estudo 
implica que essas empresas de software têm baixo 
investimento em ativos baseados em conhecimento. 

 
 
Mathrani; Parsons (2012) 

Este artigo descreveu a influência do atual ambiente glocal nas 
indústrias de exportação de software na Índia e apresenta um 
modelo para a aprendizagem organizacional para assimilar 
conhecimento e construir representações eficazes de artefatos 
de conhecimento emergentes.  

 
 
Iqbal; Asrar-ul-Haq (2017) 

Os resultados revelam que o compartilhamento de 
conhecimento medeia parcialmente entre as práticas de TQM e 
o desempenho dos funcionários. Além disso, os resultados 
indicam que as práticas de TQM devem ser implementadas de 
forma holística, em vez de individualmente. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

O Quadro 5 tem o intuito de demonstrar, de modo resumido, os resultados 

que os autores obtiveram quando da publicação de seus estudos. Os resultados 

dos estudos aqui apresentados são analisados na próxima seção. 

 

2.3.1 Análise dos resultados dos estudos selecionados pela revisão 

sistemática 

 

Esta seção apresenta uma análise dos resultados dos estudos 

pesquisados nas bases de dados escolhidos por este trabalho. Para a realização 

da análise foram elencados critérios definidos anteriormente, que se julga 

relevantes no contexto desta proposta. 

Assim, para dar início à análise dos estudos selecionados por esta revisão 

sistemática, convém colocar a questão de pesquisa para essa parte do estudo: 

“Existem ferramentas e práticas de GC que influenciam processos de 

conhecimento em um ambiente de desenvolvimento de software?”.  

 A princípio, deve-se ressaltar que, foram encontrados na revisão 

sistemática estudos que comprovam a existência de ferramentas e práticas de 

GC que influenciam instituições de múltiplas áreas de atuação, como os estudos 

de Felisberto et al. (2017) para quem o desenvolvimento de uma política de 

avaliação pode e deve contribuir para o aprimoramento da ciência e da 

tecnologia no País. Do mesmo modo Bezerra e Wronski (2016) comprovam que 

organizações que mais intensamente percebem as práticas de GC são os que 
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apresentam um desempenho inovador mais elevado, registrando também, um 

maior faturamento. 

Já, Santos e Silva Pinto (2013) corroboram que ontologia pode 

representar o conhecimento envolvido no processo de certificação e no estudo 

de Pereira et al. (2013) diante da perspectiva de conversão tecnológica, sob a 

perspectiva da GC, demonstrou que a empresa investigada (Televisão Lages 

Ltda.), foi a primeira no estado a obter a licença em caráter científico 

experimental para a implantação da TV Digital. 

Para Coser e Carvalho (2012) as práticas de GC se relacionam, interagem 

e se integram à produção de software. Já o estudo de Garpar et al. (2016) 

considerando uma visão baseada nas diferentes dimensões de práticas de 

gestão do conhecimento evidenciou que tais práticas eram relacionadas a 

dimensão estratégia. No entanto, para Benz e Giugliani (2014) indica que foi a 

preocupação de implementar práticas de GC em uma organização, constatando 

que um ambiente favorável à criação de conhecimento é fundamental para a 

escolha das práticas mais aderentes o que proporciona o engajamento dos 

participantes. Tal importância também é corroborada por Garcia (2018) que 

afirma ser a Gestão do Conhecimento fundamental para as organizações.  

Góes e Barros (2014) buscaram realizar algo mais desafiador que 

consiste em aplicar um modelo de GC em empresas do ramo de 

desenvolvimento de software em que obtiveram resultados positivos. Isso se 

deu, uma vez que o modelo em questão, se mostrou eficiente e contribuiu de 

maneira positiva e clara na elevação do grau de maturidade de ambas as 

organizações estudadas. Por outro lado, o estudo de Fedoce (2016) permite 

compreender o dinamismo do setor de telecomunicações, cujos principais 

desafios, bem como as soluções encontradas, estão diretamente vinculados à 

GC.  

O estudo de Cardoso Junior (2017) demonstrou que, os modelos de 

extração da IC de comunidades ou organizações humanas podem melhorar os 

complexos processos de tomada de decisão em colaboração. Do mesmo modo, 

o autor verificou também que os valores empresariais que explicam a gestão do 

conhecimento como geradora da inovação na Espanha são a autonomia, 

competência, competitividade, excelência, justiça e respeito e, no Brasil têm-se 

a autonomia, competitividade, dignidade e solidariedade. Assim, os valores 



43 

 

  

apontados possibilitaram a medição do grau de correlação existente entre estes 

valores e as práticas da gestão do conhecimento para as empresas de base 

tecnológica na Espanha e Brasil 

Gonçalves (2017) identificou em seu estudo ações que contribuem para 

implantação da GC em empresa construtora e Vaz (2017) propôs um sistema 

que contêm uma sequência de atividades que a área de desenvolvimento 

imobiliário deve seguir para que novos conhecimentos e informações sejam 

armazenados e utilizados posteriormente, garantindo assim a retenção do 

conhecimento na companhia. 

 Considerando organizações pertencentes ao contexto de 

desenvolvimento de software encontrou-se estudos que comprovam a influência 

direta de ferramentas/práticas de GC como o estudo de Martins (2017) que 

apresentaram a identificação dos colaboradores de uma organização de 

algumas práticas, técnicas ou ferramentas de Gestão do Conhecimento 

utilizadas pelo Laboratório Bridge. O autor identificou também quais destas 

práticas, técnicas ou ferramentas representam uma maior contribuição para o 

processo de engenharia de requisitos. Do mesmo modo, Leopoldino e Borestein 

(2011) apontaram em seu estudo resultados que apontam linhas de investigação 

para aprimoramento do arcabouço teórico da área, assim destacou-se 

possibilidades que podem ser aplicadas por Gerentes de Projetos e 

Desenvolvedores de Software nos seus processos cotidianos de gestão de 

riscos. 

 Costa e Salgado (2016) apontaram que os indicadores, de maneira geral, 

tentam identificar como as tarefas empregadas nas organizações influenciam o 

valor dos ativos, uma vez que o valor de mercado destas organizações é 

constituído tanto pelo patrimônio visível quanto por seus bens intangíveis. No 

entanto, os autores concluíram, que os indicadores representam vários meios 

para se verificar a eficiência e agregação de valor da GC.  

Scalabrini et al. (2016) concluiu que a medição do conhecimento 

organizacional é importante, uma vez que contribui com a GC, possibilitando 

uma organização gerenciar a criação, codificação, armazenamento, recuperação 

e disseminação do seu conhecimento e, ainda, incorporá-lo aos seus produtos e 

serviços. Por outro lado, os resultados da pesquisa de Rezende (2017), 

manifestaram que a gestão do conhecimento em uma organização de software 
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contribui para a segurança e retenção do conhecimento organizacional e, do 

mesmo modo, para o planejamento e controle das atividades realizadas pelos 

colaboradores. 

A partir do termo de pesquisa “Knowledge management AND software” 

(gestão do conhecimento e software), estabelecidos no protocolo da revisão 

sistemática, buscou-se estudos publicados em meios internacionais e de língua 

estrangeira. 

Desta forma, encontrou-se estudos que abordam a gestão do 

conhecimento em geral no contexto de desenvolvimento de software como o 

estudo de Kamaja (2016), cujos resultados do trabalho foram a conceituação da 

produtividade das operações do desenvolvimento dinâmico de software 

distribuído (DDSD), no que se refere a uma estrutura de avaliação em níveis 

individuais, de equipe expandindo para a organização como um todo, com 

ênfase em capital intelectual (IC) dinâmico. Realizou-se também, uma 

categorização de indicadores de avaliação em três níveis de agregação e, por 

fim, a construção de uma linha de base para a estrutura com ensaios práticos. 

Já El-Kot e Gamal (2011) contataram que a inovatividade organizacional 

consiste em um mediador perfeito entre a gestão do conhecimento e a vantagem 

competitiva sustentável. Sob esta mesma ótica, Prado-Gascó; Pardo; Pérez-

Campos (2017) constataram, com base em resultados de pesquisa que a 

empresa investigada apresenta uma cultura organizacional construtiva e que a 

empresa enfatiza práticas eficientes de gestão do conhecimento, especialmente 

em relação ao trabalho em equipe. Portanto, a relação entre cultura 

organizacional e gestão do conhecimento foi comprovada. 

Rehman (2015) após entrevista com 69 desenvolvedores de softwares 

empresas, descobriu que o tamanho da empresa, o acesso ao financiamento, a 

internacionalização (exportação e investimento externo direto), métodos de 

melhoria de negócios e gestão do conhecimento impactam diretamente e de 

modo positivo o crescimento da produtividade da mão de obra da organização. 

Ainda se constatou que as empresas de software investigadas têm baixo 

investimento em ativos baseados em conhecimento. 

No estudo de Mathrani e Parsons (2012) foi descrito a influência do atual 

ambiente glocal (global e local) nas indústrias de exportação de software na Índia 

e ao mesmo tempo apresenta um modelo para a aprendizagem organizacional, 
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cujo intento é o de assimilar conhecimento e construir representações eficazes 

de artefatos de conhecimento emergentes. Já os resultados do estudo de Iqbal 

e Asrar-ul-Haq (2017) revelaram que o compartilhamento de conhecimento 

intercede, de modo parcial, as práticas de gestão de qualidade total (TQM) e o 

desempenho dos colaboradores. Além disso, os resultados indicam, também, 

que as práticas de TQM devem ser implementadas de forma holística, em vez 

de individualmente. 
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos do 

presente estudo, ou seja, descreve a delimitação do universo estudado, assim 

como o método e as técnicas de coleta de dados, como serão desenvolvidas as 

etapas da pesquisa e suas limitações. 

  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE PESQUISA 

 

Este estudo será desenvolvido no contexto de desenvolvimento de 

software. Assim, um processo de desenvolvimento de software pode ser visto 

como um conjunto de atividades organizadas, usadas para definir, desenvolver, 

testar e manter um software (SOMMERVILLE, 2011).  

Segundo Pressman (2011), no contexto de desenvolvimento de software 

um processo: 

 

Não é uma prescrição rígida de como desenvolver um software. Ao 
contrário, é uma abordagem adaptável que possibilita às pessoas (a 
equipe de software) realizar o trabalho de selecionar e escolher o 
conjunto apropriado de ações e tarefas. A intenção é a de sempre 
entregar o software dentro do prazo e com qualidade suficiente para 
satisfazer àqueles que patrocinaram sua criação e àqueles que irão 
utilizá-lo (PRESSMAN, 2011, p. 40).  

 

São alguns dos objetivos do processo de desenvolvimento de software: 

definição das atividades a serem executadas; quando determinada atividade 

deve ser executada; pessoa ou grupo a executar tais atividades; padronização 

no processo de desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2011; DEVMEDIA, 2018).  

Assim, existem diversos processos de desenvolvimento de software, no 

entanto há algumas atividades básicas comuns à grande parte dos processos 

existentes como: Levantamento de requisitos; Análise de Requisitos; Projeto; 

Implementação; Testes; Implantação (SOMMERVILLE, 2011; DEVMEDIA, 

2018).  

 De acordo com Pressman (2011): 

 

Uma quantidade de diferentes conjuntos de atividades-tarefas, pontos 
de controle, artefatos, de software e pontos de garantia de qualidade 
possibilitam que as atividades metodológicas sejam adaptadas às 
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características do projeto de software e aos requisitos de equipe 
(PRESSMAN, 2011, p. 568).   

 

O desenvolvimento de softwares de qualidade garantida, com alta 

produtividade, observado o prazo posto e sem a necessidade de acréscimos de 

recursos além dos já dispostos constituem no grande desafio da Engenharia de 

Software, neste sentido, é grande e crescente a demanda por Ambientes de 

Desenvolvimento de Software (ADSs) (SOMMERVILLE, 2011). 

O ambiente de desenvolvimento de software é a expressão empregada 

para o conjunto de itens de que o projeto de desenvolvimento de software 

necessita para desenvolver e implantar o sistema, como ferramentas, diretrizes, 

processo, templates e infraestrutura (SOMMERVILLE, 2011). 

No Quadro 6 são apresentados três tipos de ADS, cada um com seu 

conceito e especificidade.  

 

Quadro 6 - Tipos de ambientes de desenvolvimento de software 

TIPOS DE AMBIENTES DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE 

 

CONCEITO 

Ambientes de Desenvolvimento 

de Softwares Centrados em 

Processos (ADSCP). 

 

 Têm como objetivo principal oferecer apoio e 

ferramentas para diversos tipos de processos 

de software, determinando assim como o 

ambiente deve se comportar neste momento. 

As ADSCPs irão integrar diversas ferramentas 

dando suporte técnico ao desenvolvimento do 

produto de software e apoiando sua 

modelagem juntamente com a execução do 

processo de software escolhido 

 

Ambientes de Desenvolvimento 

de Softwares Orientados a 

Domínio (ADSOD). 

 

 No ADSOD só é identificado quando o ambiente 

passa a considerar o conhecimento do domínio 

da aplicação, para prover apoio de gerência de 

conhecimento. 
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Ambientes de Desenvolvimento 

de Softwares Orientados à 

Organização (ADSOrg). 

 

 Este tipo de ADS tem sua origem na própria 

necessidade de a organização gerenciar o seu 

próprio conhecimento e o seu próprio domínio. 

Fonte: Ramos, 2011, p. 12-16; Sommerville, 2011; Pressman, 2011. 

 

Assim, um produto de software necessita ser desenvolvido num ADS com 

ferramentas tecnicamente individualizadas. No entanto, em ambientes de 

desenvolvimento de software o conhecimento consiste em uma ferramenta 

basilar e fundamental para a concretização de projetos. Assim, por causa de 

dada importância, deve-se valer-se de recursos para aferir esse ativo intangível. 

Recursos esses que a GC pode oferecer.  

 

3.2 APRESENTAÇÃO DAS ESTAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA  

 

Este estudo é classificado como qualitativo e quantitativo. Para Minayo 

(2000, p. 22), “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se opõem. 

Ao contrário, se complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage, 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”.  

Assim, a pesquisa quantitativa é caracterizada pela utilização da 

quantificação, tanto na coleta, quanto no tratamento das informações, 

empregando-se de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). Já com relação 

à pesquisa qualitativa, de acordo com Richardson (1999), os estudos que 

empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, assim como 

compreender e classificar processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais. 

Para fins metodológicos, serão apresentadas na sequência, as etapas a 

serem seguidas para o desenvolvimento da pesquisa. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é responder se as ferramentas e 

práticas de GC podem auxiliar processos em um ambiente de desenvolvimento 

de software, contribuindo para tomadas de decisão mais eficientes. Para atingir 

esta finalidade, tendo como base os objetivos específicos deste estudo, foram 

formuladas as seguintes perguntas:  
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 P1 – O que existe na literatura sobre experiências de GC? 

 P2 – Existe na literatura empresas de desenvolvimento de software que 

utilizam ferramentas e práticas de GC? 

 P3 – As instituições a serem pesquisadas já fazem uso de ferramentas e 

práticas de GC. 

 P4 – Qual é a visão de um gestor de uma empresa do ramo de software 

sobre a utilização de práticas e ferramentas de GC nos processos 

organizacionais?  

Para responder a P1 e a P2, foi realizado um levantamento bibliográfico, 

valendo-se de uma revisão sistemática da literatura.  

De acordo com Tatto, Pires e Menegassi (2016) a metodologia de uma 

Revisão Sistemática de literatura objetiva localizar todo o material publicado a 

respeito de um determinado assunto delimitado a um período de tempo 

estabelecido pelo pesquisador. Neste sentido, utilizando-se desse método pode-

se encontrar lacunas entre assuntos ainda não investigados, o que torna este 

estudo importante.   

Nesta revisão sistemática buscou-se investigar a seguinte questão: 

Existem ferramentas e práticas de GC relacionadas à processos de 

desenvolvimento de software? 

Assim sendo foi realizada uma investigação considerando estudos 

publicados nos últimos 8 (oito) anos (período de 2011-2018).  

Para se dar início à busca, foram estabelecidos descritores representados 

pelas seguintes palavras-chave e termos com os operadores lógicos E (AND) e 

OU (OR):  

 (Ferramentas OU práticas OU Gestão do conhecimento OU 

desenvolvimento de software); 

 (Conhecimento E desenvolvimento de software);  

 Knowledge management AND software.  

As bases de dados consultadas foram: Base de dados da Scielo, 

Periódicos da Capes; Portal do Google; Bibliotecas digitais da USP e UFSC; 

EJKM; QUESTIA e EMERALD INSIGHT. 

Links das bases de dados utilizadas: 

http://www.scielo.br   

http://www.periodicos.capes.gov.br   

http://www.scielo.br/
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https://scholar.google.com.br/  

https://repositorio.ufsc.br  

https://www.teses.usp.br/ 

http://www.ejkm.com/main.html  

https://www.questia.com/library   

https://www.emeraldinsight.com/  

Com base nos descritores estabelecidos para este estudo foram 

encontrados nas bases do SCIELO 6 estudos; CAPES 4 estudos; GOOGLE 

ACADÊMICO 6 estudos; USP 5 estudos; UFSC 5 estudos; EJKM 1 estudo; 

QUESTIA 2 estudos e; EMERALD INSIGHT 6 estudos. 

Como a quantidade de estudos encontrados foi numeroso, foi preciso 

refinar a busca. Assim, foram considerados como válidos, somente os estudos 

que continham em suas palavras chaves e títulos, pelo menos 2 (dois) dos 

descritores estabelecidos para esta revisão sistemática. Após isso, a fim de 

refinar ainda mais a seleção e finalizar o processo de busca uma nova triagem 

foi realizada, por meio de leituras de resumo, assim como da introdução dos 

estudos. 

Vale ressaltar que a garantia de qualidade dos periódicos considerados 

neste estudo, é afiançada pela credibilidade das bases de dados escolhidas para 

a busca, onde tais estudos encontram-se indexados. No entanto, o Google 

Acadêmico consiste em um portal de busca, neste sentido, muitos estudos 

encontrados eram repetidos, assim, além de descartar esses que se 

encontravam duplicados, foram considerados apenas os artigos que estão 

integralmente relacionados à questão de ferramentas e práticas de GC com o 

campo de desenvolvimento de software.  

De tal modo, no Quadro 7 é apresentada a relação de estudos 

encontrados nas bases de dados pesquisados conforme metodologia 

estabelecida para este estudo. 

 

Quadro 7 – Relação de estudos encontrados nas bases de dados pesquisados conforme 
protocolo estabelecido para este estudo (Período: 2011-2018) 

Base de dados  Tipo  

(Considerando todos 
os estudos)  

Quantidade de 
estudos 

encontrados  

Quantidade de estudos 
validados  

(Com base no protocolo 
da revisão sistemática) 

https://scholar.google.com.br/
https://repositorio.ufsc.br/
https://www.teses.usp.br/
http://www.ejkm.com/main.html
https://www.questia.com/library
https://www.emeraldinsight.com/
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SCIELO Artigo 

 

63 

 

6 

CAPES Artigo 45 4 

GOOGLE Artigo, dissertação 

(mestrado), 

Monografia 

86 
 

 
6 

USP Tese (doutorado), 

Dissertação 

(mestrado) 

 
 

15 

 
 

5 

UFSC Artigo, Tese 

(doutorado), 

Monografia 

(graduação) 

 
 

21 

 

5 

EJKM  Artigo 342 

 
1 

QUESTIA Artigo 

 
9 

 
2 

EMERALD 

INSIGHT 

Artigo 

 
 
1306 

 
 
6 

Total  

 
1887 35 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Observa-se no Quadro 7 que ao todo foram investigados 1887 (mil 

oitocentos e oitenta e sete) estudos, a partir do protocolo de pesquisa para a 

revisão sistemática sobre o tema deste estudo. Destes, 35 (trinta e cinco) 

estudos foram validados, ou seja, utilizados nesta seção da pesquisa.  

No Gráfico 2 é apresentada a relação de publicações encontradas 

considerando os termos de pesquisa constituído pelo protocolo de pesquisa da 

revisão bibliográfica. 
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Gráfico 2 – Relação dos tipos de publicações encontradas em relação à quantidade de base de 
dados utilizadas para a busca (Período: 2011-2018) 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

O Gráfico 2 evidencia que artigo científico com 58%, foi o tipo de 

publicação que estava presente na maior parte das bases de dados utilizadas 

por este estudo, quando da realização da busca de publicações. Já a dissertação 

de mestrado e a tese de doutorado esteve presente em 17% das bases de dados 

utilizadas e por último a monografia esteve presente em 8% das bases de dados. 

Vale ressaltar que, 3 (três) estudos de Revisão Sistemática (artigos) 

contribuíram, no que tange a metodologia adotada na revisão sistemática do 

presente estudo, são eles: Gestão do conhecimento e capital humano: uma 

revisão sistemática de literatura (TATTO, PIRES e MENEGASSI, 2016) e 

Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência 

científica (SAMPAIO; MANSINI, 2007).  

Com relação à P3 e P4 foi realizado um estudo de caso em uma empresa 

de desenvolvimento de software de nível médio, com a coleta de dados realizada 

a partir da aplicação de questionário a um gestor de uma empresa média do 

ramo de software, utilizando-se para isso, um questionário semiestruturado.  

Foi considerada para esta pesquisa duas empresas, onde uma das 

empresas de desenvolvimento de software o responsável pela organização 

Artigo 
58%

Monografia 
(graduação)

8%

Dissertação 
(mestrado)

17%

Tese (doutorado)
17%

Artigo Monografia (graduação) Dissertação (mestrado) Tese (doutorado)
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tenha que ter formação na área da GC e a outra cujo responsável pela 

organização não tenha formação, especificamente, na área de GC. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deste estudo foi realizada por meio de um estudo de 

caso múltiplo, uma vez que a pesquisa se deu em duas empresas do ramo de 

desenvolvimento de software. Como técnica foi empregada a aplicação de 

questionário. Para Triviños (1987) o questionário é composto de 

questionamentos amparados em teorias e hipóteses associadas ao objetivo da 

pesquisa.  

É importante apresentar, de que maneira se deu o contato com as 

instituições, em que foi realizada a coleta de dados. Assim, as etapas seguidas 

foram: 

i) O autor do projeto escolheu duas empresas que fazem parte do contexto 

de desenvolvimento de software. Foi realizado um contato com cada empresa 

por meio telefônico ou correio eletrônico (e-mail).  

ii). Com o aceite por parte de um responsável legal da organização, foi 

proposto uma reunião separada com cada organização. Assim, foi solicitado a 

presença na reunião, de representantes das áreas de recursos humanos, 

tecnologia da informação, planejamento estratégico, gestão da qualidade, 

gerenciamento de projetos e direção, ou seja, que abarque as três áreas 

abordadas pelo questionário aplicado. 

iii). Na reunião mencionada anteriormente foi entregue o questionário aos 

participantes da pesquisa, em que o autor da pesquisa enfatiza a importância de 

que o questionário seja respondido por representantes das áreas mencionadas 

anteriormente, a fim de garantir a qualidade da informação. Nesta ocasião, 

também foi informado o prazo para devolução dos questionários com as devidas 

respostas, ocasião em que o autor da pesquisa esteve disponível para esclarecer 

possíveis dúvidas. 

iv). Após o recolhimento dos questionários, foi iniciada a etapa de 

organização dos dados, assim como o tratamento e análise dos mesmos.  
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3.3.1 Caraterização da amostra 

  

 O presente estudo foi realizado em duas empresas do ramo de 

desenvolvimento de software. Assim, foi aplicado o mesmo questionário a cada 

representante responsável de cada organização.  

No questionário foi apresentada a descrição de cada prática/ferramenta, 

e foi solicitado que os respondentes indiquem em uma escala (vide anexo 1), o 

estágio de implantação e o alcance de cada uma, a partir dos conceitos 

apresentados no estudo de Batista e Quandt (2015), da seguinte maneira: 

Com relação ao estágio de implantação, a escala indicará as seguintes 

alternativas:  

 Não existem planos de implantação;  

 Planejadas para o futuro;  

 Estão em processo de implantação;  

 Já estão implantadas;  

 Já estão implantadas e apresentando resultados importantes, 

relevantes e mensuráveis;  

 Já estão implantados e apresentando resultados qualitativos 

importantes e relevantes.  

Para a análise do nível de GC relacionado ao estágio de implantação 

nas empresas investigadas foi empregado a escala e pesos apresentados nas 

Tabelas 1 e 2.  

Na Tabela 1 é apresentada a escala dos pesos para o cálculo das 

médias ponderadas de cada afirmação registrada no questionário aplicado às 

empresas A e B.  

   

Tabela 1 – Escala para instituição dos pesos para o cálculo das médias ponderadas  

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em Matheus, 2003.  
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Na Tabela 2, são apresentados os intervalos de valor e suas relativas 

médias ponderadas que irá medir o nível de percepção dos respondentes.  

  

Tabela 2 – Demonstração dos intervalos de valor e suas relativas médias ponderadas  

 Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em Matheus, 2003. 

 

Com relação ao estágio de alcance que se pretende conseguir no interior 

da empresa, desde que exista pelo menos um plano de implementação dessas 

práticas, a escala indicará as seguintes alternativas:  

 Não sei informar;  

 Apenas iniciativas isoladas;  

 Restrito a alguns departamentos;  

 No âmbito de uma diretoria ou divisão;  

 Amplamente disseminada na organização;  

 Totalmente disseminada na organização. 

Para a análise do nível de GC relacionado ao estágio de alcance nas 

empresas investigadas foi empregado a escala e pesos apresentados nas 

Tabelas 3 e 4. 

Na Tabela 3 é apresentada a escala dos pesos para o cálculo das 

médias ponderadas de cada afirmação registrada no questionário aplicado às 

empresas A e B.  

 

Tabela 3 – Escala para instituição dos pesos para o cálculo das médias ponderadas 

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em Matheus, 2003.  
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 Na Tabela 4, são apresentados os intervalos de valor e suas relativas 

médias ponderadas que irá medir o nível de percepção dos respondentes.  

 

Tabela 4 – Demonstração dos intervalos de valor e suas relativas médias ponderadas  

Fonte: Elaboração própria, 2019, baseado em Matheus, 2003. 

  

 Para a análise dos dados coleta dos pela presente pesquisa foi 

empregada a técnica do Coeficiente de Alfa de Cronbach. O Coeficiente Alfa de 

Cronbach consiste em uma medida comumente empregada para aumentar a 

confiabilidade dos dados (ou seja, a avaliação da consistência interna dos 

questionários) considerando um conjunto de dois ou mais indicadores de 

construto (BLAND; ALTMAN, 1997). Deste modo, os valores de alfa de cronbach 

variam de 0 a 1,0; assim, quanto mais próximo de 1, maior confiabilidade entre 

os indicadores. O uso de medidas de confiabilidade, como o Alfa de Cronbach, 

não afiança unidimensionalidade ao questionário, no entanto admite que ela 

existe. Assim sendo, a unidimensionalidade é dado como uma característica de 

um conjunto de indicadores que tem somente um conceito em comum (HAIR 

JUNIOR et al., 2005). 

O questionário, na configuração em que foi disponibilizado para os 

respondentes, encontra-se no Anexo 1. 

Após a organização dos dados, os mesmos foram tratados em planilhas, 

sendo empregado para isso o editor de planilhas Excel. Nestas planilhas foi 

possível elaborar gráficos que serviu para apresentar os resultados de pesquisa.  

Assim, foi possível apontar a percentagem relacionada ao estágio de 

implantação e de alcance de cada ferramenta empregada em cada organização 

pesquisada.   

 

3.3.2 Elaboração do questionário para a coleta de dados 

 

O questionário foi elaborado a partir do objetivo da pesquisa, com base 

no estudo de Batista e Quandt (2015). Assim, na seção 3.3.2 foram apresentadas 
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as práticas/ferramentas presentes no questionário empregado na coleta de 

dados.  

 

3.3.3 Ferramentas e Práticas de GC que compõe o questionário para a 

coleta de dados nos ambientes de desenvolvimento de software 

(empresas) 

 

Vale ressaltar que este questionário (Vide Anexo 1) teve como base, a 

pesquisa feita por Batista e Quandt (2015) cujo propósito foi analisar as 

percepções de gestores quanto ao estágio de implantação e o alcance 

pretendido dentro da organização de diversas práticas relacionadas à GC. 

Assim, da mesma forma que Batista e Quandt (2015), nesta pesquisa, a 

lista de práticas é apresentada sem um critério específico de ordenamento ou 

agrupamento. No entanto, para facilitar a apresentação e discussão dos 

resultados, neste estudo, optou-se por empregar uma tipologia como base nas 

iniciativas de GC correspondentes às ‘pessoas, processos e tecnologia’. 

Deste modo, as práticas/ferramentas foram dispostas em três categorias: 

Recursos humanos, processos organizacionais e base tecnológica. 

Assim, as práticas relacionadas principalmente aos aspectos de gestão 

de recursos humanos, facilitam a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e conhecimento (BATISTA e QUANDT, 2015). 

Já as práticas são relacionadas, sobretudo, à estruturação dos processos 

organizacionais que agem como facilitadores de geração, retenção, organização 

e disseminação do conhecimento organizacional (BATISTA e QUANDT, 2015). 

Por fim, as práticas cujo foco principal é a base tecnológica e funcional, 

servem de suporte à gestão do conhecimento organizacional, compreendendo 

automação da gestão da informação, aplicativos e ferramentas de Tecnologia da 

Informação (TI) para captura, difusão e colaboração, conforme sugere (BATISTA 

e QUANDT, 2015).  

A categoria “recursos humanos” (RH) abarca quinze 

práticas/ferramentas relacionadas especialmente aos aspectos de gestão 

de recursos humanos que promovem a GC. São elas: 

1) Fóruns presenciais e virtuais e listas de discussão; 
2) Comunidades de prática ou comunidades de conhecimento; 
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3) Narrativas; 
4) Mentoring; 
5) Coaching; 
6) Educação corporativa; 
7) Universidade corporativa; 
8) Brainstorming; 
9) Assistência de colegas (peerassist); 
10) Revisão de aprendizagem (learningreview); 
11) Revisão pós-ação (afteractionreview – AAR); 
12) Espaços colaborativos físicos; 
13) Espaços colaborativos virtuais; 
14) Café do conhecimento (knowledge café); 
15) Compartilhamento de vídeos. 

 

A categoria “processos organizacionais” (PO) compreende quinze 

práticas/ferramentas, relacionadas sobretudo aos processos 

organizacionais que facilitam a GC. São elas: 

1) Melhores práticas (bestpractices); 
2) Benchmarking interno e externo; 
3) Memória organizacional/lições aprendidas/banco de conhecimentos; 
4) Sistemas de inteligência organizacional/inteligência competitiva; 
5) Mapeamento ou auditoria do conhecimento; 
6) Sistemas de gestão por competências; 
7) Banco de competências organizacionais; 
8) Banco de competências individuais/banco de talentos/páginas amarelas; 
9) Gestão do capital intelectual/gestão dos ativos intangíveis; 
10) Captura de ideias e de lições aprendidas; 
11) Taxonomia; 
12) Bases de conhecimento; 
13) Construção de clusters de conhecimento/repositórios do conhecimento; 
14) Instrumento de avaliação do grau de maturidade em GC; 
15) Organizational knowledge assessment (OKA). 

 

A categoria “base tecnológica” (BT) engloba um agrupamento de 

práticas/ferramentas cujo foco principal é a base tecnológica e funcional 

que serve de suporte à gestão do conhecimento organizacional. São elas: 

1) Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets; 
2) Blogs; 
3) Serviços on-line de redes sociais; 
4) Voiceandvoice-over-internet protocol (Voip); 
5) Ferramentas de busca avançada; 
6) Sistemas de workflow; 
7) Gestão de conteúdo; 
8) Gestão eletrônica de documentos (GED); 
9) Data warehouse (ferramenta de TI para apoio à GC); 
10) Data mining (ferramenta de TI para apoio à GC); 
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11) Customer relationship management (gestão de relacionamento com o 
cliente). 
 Ao todo foram utilizadas 41 (quarenta e uma) práticas/ferramentas no 

questionário que foi aplicado, sendo 15 (quinze) para “recursos humanos”, 15 

(quinze) para processos organizacionais” e 11 (onze) para “base tecnológica”. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

O objetivo geral da presente pesquisa consistiu em diagnosticar a 

presença de ferramentas e práticas de GC em ambiente (contexto) de 

desenvolvimento de software. Para tanto, foram utilizadas as bases teóricas 

relacionadas à gestão do conhecimento, sobretudo o de Batista e Quandt (2015) 

que serviu de base para a elaboração de um questionário.  

Este questionário foi aplicado à duas empresas do ramo de 

desenvolvimento de software, para a coleta de dados utilizados nesta pesquisa, 

com o intuito de registrar a percepção dos respondentes relacionada à 

implantação e alcance das práticas de GC em cada empresa.  

 Assim sendo, foram considerados para este estudo, dados coletados em 

duas empresas que atuam diretamente no ramo de desenvolvimento de 

software, cujas características serão apresentadas na sequência. Deste modo, 

denominar-se-á “Empresa A”, a empresa de pequeno porte e de “Empresa B” a 

de grande porte. 

A Empresa A foi fundada no ano de 2005, portanto, a 14 anos. Seu 

território de atuação abrange os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo. Seu ramo de atuação é direcionado aos segmentos de distribuidoras, 

prestadoras de serviço e varejo em geral. Atualmente (2019), seis pessoas 

fazem parte do quadro de colaboradores.  

O plano estratégico da Empresa A sempre foi voltado aos seus clientes, 

em que sempre buscou maneiras para melhor atendê-los, gerando assim, uma 

maior satisfação dos mesmos. Tal atitude, estabelece um laço de confiança entre 

empresa e cliente, o que gera a fidelização e consequentemente a 

recomendação desses à outras pessoas que terminam por procurar, também, 

seus serviços.  

 A Empresa B foi fundada em 1993, em Maringá – PR. A empresa iniciou 

suas atividades desenvolvendo software para empresas em geral, ofertando 

também, serviços de consultoria em implantação de redes locais. Deste modo, 

ao perceber a demanda que existia no setor frigorífico por um software integrado, 

a empresa voltou seus esforços para aprender sobre o assunto. 
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Atualmente (2019), a Empresa B está a mais de 20 anos, especificamente 

atuando no ramo de desenvolvimento de software para o setor de alimentos, em 

que é considerada referência em software para gestão industrial e administrativa 

para frigoríficos e especializada no desenvolvimento de software ERP com 

solução completa para o setor de alimentos. 

A Empresa B, conta também, com um corpo técnico de mais de 90 

colaboradores com atuação em todo o território nacional e em projetos no 

Mercosul. A missão da Empresa B consiste em criar sistemas e serviços que 

auxiliem seus clientes, no controle de processos e tomada de decisão, visando 

aumentar seus lucros. Já sua visão, é a de ser uma empresa sempre atualizada 

tecnologicamente, com clientes dentro e fora do país, trabalhando para o 

progresso e satisfação de, além dos clientes, também dos seus colaboradores e 

investidores. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

É conveniente ressaltar que, esta seção cumpre o objetivo de, somente 

apresentar os dados, pois estes serão analisados e discutidos em seção própria 

para tal intento. Deste modo, na última coluna de cada tabela e de modo 

preliminar, são apresentados os valores da média ponderada (MP) que 

demonstrará o nível de implantação e alcance de GC em cada empresa 

investigada.  

 A fim de facilitar a leitura, é importante ressaltar que 4 (quatro) 

colaboradores de cada empresa responderam ao questionário, neste sentido, 

cada resposta registrada, equivale a 25% do total.  

 

4.1 1 Estágio de Implantação  

 

I. Empresa A 

 

 Na Tabela 5 são apresentados os dados relativos ao estágio de 

implantação de práticas e ferramentas de Recursos humanos (RH) da Empresa 

A. 
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Tabela 5 – Estágio de implantação de práticas e ferramentas de RH da Empresa A 

 
Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

 Na Tabela 6 são apresentados os dados relativos ao estágio de 

implantação de práticas e ferramentas de Processos organizacionais (PO) da 

Empresa A. 

 

Tabela 6 – Estágio de implantação de práticas e ferramentas de PO da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

 Na Tabela 7 são apresentados os dados relativos ao estágio de 

implantação de práticas e ferramentas de Base tecnológica (BT) da Empresa A. 
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Tabela 7 – Estágio de implantação de práticas e ferramentas de BT da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

  

II. Empresa B 

 

 Na Tabela 8 são apresentados os dados relativos ao estágio de 

implantação de práticas e ferramentas de RH da Empresa B. 

 

Tabela 8 – Estágio de implantação de práticas e ferramentas de RH da Empresa B 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

 Na Tabela 9 são apresentados os dados relativos ao estágio de 

implantação de práticas e ferramentas de PO da Empresa B. 
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Tabela 9 – Estágio de implantação de práticas e ferramentas de PO da Empresa B  

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

  

Na Tabela 10 são apresentados os dados relativos ao estágio de 

implantação de práticas e ferramentas de BT da Empresa B. 

 

Tabela 10 – Estágio de implantação de práticas e ferramentas de BT da Empresa B 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

4.1.2 Estágio de Alcance 

 

I. Empresa A 

 

Na Tabela 11 são apresentados os dados relativos ao estágio de alcance 

de práticas e ferramentas de RH da Empresa A. 
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Tabela 11 – Estágio de alcance de práticas e ferramentas de RH da Empresa A  

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019 

 

Na Tabela 12 são apresentados os dados relativos ao estágio de alcance 

de práticas e ferramentas de PO da Empresa A. 

 

Tabela 12 – Estágio de alcance de práticas e ferramentas de PO da Empresa A  

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019 

 

Na Tabela 13 são apresentados os dados relativos ao estágio de alcance 

de práticas e ferramentas de BT da Empresa A. 
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Tabela 13 – Estágio de alcance de práticas e ferramentas de BT da Empresa A  

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

II. Empresa B  

 

Na Tabela 14 são apresentados os dados relativos ao estágio de alcance 

de práticas e ferramentas de RH da Empresa B. 

 

Tabela 14 – Estágio de alcance de práticas e ferramentas de RH da Empresa B 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

Na Tabela 15 são apresentados os dados relativos ao estágio de alcance 

de práticas e ferramentas de PO da Empresa B. 
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Tabela 15 – Estágio de alcance de práticas e ferramentas de PO da Empresa B 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

Na Tabela 16 são apresentados os dados relativos ao estágio de alcance 

de práticas e ferramentas de BT da Empresa B. 

 

Tabela 16 – Estágio de alcance de práticas e ferramentas de BT da Empresa B 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na empresa, 2019.  

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.2.1 Análise do nível de GC relacionado ao estágio de implantação nas 

empresas investigadas 
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Nesta seção é apresentada a análise do nível de GC relacionado ao 

estágio de implantação das empresas A e B.  

 

4.2.1.1 Nível de GC a partir do estágio de implantação de RH  

 

A primeira categoria engloba quinze práticas relacionadas principalmente 

aos aspectos de gestão de recursos humanos que promovem a GC. Portanto, 

são “práticas relacionadas sobretudo aos aspectos de gestão de recursos 

humanos que facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de 

informações e conhecimento (BATISTA; QUANDT, 2015, p. 14).” 

Assim sendo, a atuação dos recursos humanos conexo à gestão do 

conhecimento, apresenta-se como um fator essencial, para o desenvolvimento 

dos colaboradores e, por consequência, para o sucesso da própria organização. 

De tal modo, conforme Santos et al. (2010, p. 37-38).   

 

De fato, o mundo mudou; hoje, para competirem globalmente, as 
organizações precisam de um exército de pessoas com altíssima 
capacidade cognitiva e tecnológica. Sem o emprego do que de mais 
moderno exista na Gestão do Conhecimento, perde-se tempo e 
dinheiro com adoção de medidas inócuas, que não resistem a uma 
consulta rápida às experiências internacionais.  

  

Assim, percebe-se a importância deste setor para o sucesso 

organizacional, bem como seu nível competitivo, o que contribui para sua 

atuação no mercado internacional.  

No Quadro 8 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionados ao estágio de implantação de práticas e ferramentas de RH da 

Empresa A. 
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Quadro 8 – Nível de GC de práticas e ferramentas de RH da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

No que se refere ao conjunto de itens pesquisados (Quadro 8), que 

envolve práticas e ferramentas de GC voltados aos recursos humanos, o valor 

obtido evidencia um nível baixo de ocorrência das práticas de GC, com exceção 

de duas práticas, a saber, o brainstorming e o compartilhamento de vídeos. 

No Quadro 9 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de implantação de práticas e ferramentas de RH da 

Empresa B. 

 

Quadro 9 – Nível de GC de práticas e ferramentas de RH da Empresa B 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  
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No que se refere ao conjunto de itens pesquisados (Quadro 9), que 

envolve práticas e ferramentas de GC voltados aos recursos humanos, o valor 

obtido evidencia existem mais práticas com nível médio de GC do que as que se 

apresentam em nível baixo GC. Assim, a Empresa B demonstra que 8 (oito) 

práticas obtiveram o nível médio de GC, isso confirma que a maior parte dessas 

práticas são relacionadas predominantemente à gestão de pessoas (RH) estão 

presentes entre as mais implantadas e também entre as menos implantadas,  

 

4.2.1.2 Nível de GC a partir do estágio de implantação de PO  

 

A segunda categoria, do mesmo modo que a anterior, abarca quinze 

práticas, ligadas principalmente aos processos organizacionais que promovem 

a GC. Tais práticas são “ligadas primariamente à estruturação dos processos 

organizacionais que funcionam como facilitadores de geração, retenção, 

organização e disseminação do conhecimento organizacional (BATISTA; 

QUANDT, 2015, p. 14).”  

No Quadro 10 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de implantação de práticas e ferramentas de PO da 

Empresa A. 

 
Quadro 10 – Nível de GC de práticas e ferramentas de PO da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

Considerando o conjunto de itens pesquisados (Quadro 10), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados aos processos organizacionais, o valor 

obtido evidencia um nível baixo de ocorrência das práticas de GC, porém, deve-
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se ressaltar as várias práticas com nível médio de implantação, são elas, 

benchmarking interno e externo, memória organizacional, sistema de inteligência 

organizacional, banco de competências individuais, taxonomia e base de 

conhecimento.  

No Quadro 11 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de implantação de práticas e ferramentas de PO da 

Empresa B. 

 

Quadro 11 – Nível de GC de práticas e ferramentas de PO da Empresa B 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

Considerando o conjunto de itens pesquisados (Quadro 11), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados aos processos organizacionais, o valor 

obtido evidencia um nível baixo de ocorrência das práticas de GC.  

 

4.2.1.3 Nível de GC a partir do estágio de implantação de BT  

 

A terceira categoria reúne um agrupamento de práticas cujo foco principal 

é a base tecnológica e funcional que atua como apoio à gestão do conhecimento 

organizacional. Portanto, são práticas que também promovem “automação da 

gestão da informação, aplicativos e ferramentas de Tecnologia da Informação 

(TI) para captura, difusão e colaboração (BATISTA; QUANDT, 2015, p. 14).” 

No Quadro 12 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de implantação de práticas e ferramentas de BT da 

Empresa A. 
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Quadro 12 – Nível de GC de práticas e ferramentas de BT da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

A partir do conjunto de itens pesquisados (Quadro 12), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados à base tecnológica, o valor obtido 

demonstra que a maior parte dos itens obtiveram um nível médio das práticas e 

ferramentas de GC.  

No Quadro 13 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de implantação de práticas e ferramentas de BT da  

 

Quadro 13 – Nível de GC de práticas e ferramentas de BT da Empresa B 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

A partir do conjunto de itens pesquisados (Quadro 13), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados à base tecnológica, o valor obtido 

evidencia uma maior ocorrência de nível baixo de práticas de GC, com exceção 
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de quatro práticas, a saber, os serviços online, o voice- and voice-over-internet 

(voip), as ferramentas de busca avançada e o customer relationship 

management.    

 

4.2.1.4 Resumo da análise do nível de GC relacionado ao estágio de implantação 

das empresas investigadas 

 

 A partir da análise do estágio de implantação do conjunto de práticas 

voltadas ao RH (GRÁFICO 3), verifica-se que na Empresa A apresenta um nível 

consideravelmente baixo de GC, pois 13 (treze) práticas não estão implantadas 

ou produzindo resultados relevantes para a organização. Vale ressaltar que 2 

(duas) práticas de nível médio, estão produzindo resultados importantes para a 

empresa. Avaliando os dados da Empresa B (GRÁFICO 3), percebe-se que o 

nível de GC de implantação nesta categoria é um pouco diferente, uma vez que 

a maior parte das práticas pesquisadas obtiveram um nível médio com 9 (nove) 

práticas e 6 práticas com nível baixo.  

 

Gráfico 3 - Nível de GC para Implantação em RH nas Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Ao considerar-se os dados relacionados ao nível de implantação voltado 

aos processos organizacionais (GRÁFICO 4), foi observado que 9 (nove) das 

práticas desta categoria obtiveram um nível baixo de GC, na Empresa A, ao 

passo que 6 (seis) práticas apresentaram um nível médio. Já para a Empresa B 

RH Empresa A; 13

RH Empresa B; 6

RH Empresa A; 2

RH Empresa B; 9

RH Empresa A; 0 RH Empresa B; 0
0

2

4

6

8

10

12

14

RH Empresa A RH Empresa B

Nível de GC para Implantação em RH

Nível Baixo Nível Médio Nível Alto



74 

 

  

(GRÁFICO 4), detectou-se que para a categoria de PO o nível de GC foi baixo, 

já que as 15 práticas obtiveram o nível baixo de GC, no que tange à implantação. 

 

Gráfico 4 - Nível de GC para Implantação em PO nas Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

No grupo de “práticas”, cujo foco central é a base tecnológica e funcional 

que serve de apoio à GC, a Empresa A apresenta um nível médio de GC 

(GRÁFICO 5), já que 6 (seis) das práticas obtiveram valores compatíveis com 

esta posição. No entanto, 5 (cinco) práticas apresenta em geral um nível baixo 

de implantação. Para a Empresa B (GRÁFICO 5), observou-se que também 

apresenta um nível baixo de GC, pois 7 (sete) práticas obtiveram o nível baixo, 

com 4 (quatro) práticas de nível médio.  

 

Gráfico 5 - Nível de GC para Implantação em BT nas Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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 De um modo geral, pode-se afirmar que para a implantação, o nível 

predominante em todos os grupos de práticas investigados, considerando suas 

devidas categorias (RH, PO e BT) foi o baixo, mas com algumas exceções.  

Porém, verificou-se que mesmo a categoria de Base Tecnológica 

demonstrou um nível mediano para a maioria das práticas investigadas, 

considerando que ambas as empresas são do ramo de tecnologia. É importante 

ressaltar que essas diferenças serão melhores ponderadas na seção 4.3 deste 

estudo, ocasião em que serão comparados os níveis gerais das duas empresas 

investigadas.  

 

4.2.2 Análise do nível de GC relacionado ao estágio de alcance nas 

empresas investigadas 

 

Nesta seção é apresentada a análise do nível de GC relacionado ao 

estágio de alcance das empresas A e B.  

 
 

4.2.2.1 Nível de GC a partir do estágio de alcance de RH  

 

No Quadro 14 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de alcance de práticas e ferramentas de RH da Empresa 

A. 

 

Quadro 14 – Nível de GC de alcance práticas e ferramentas de RH da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  
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Com base no conjunto de itens pesquisados (Quadro 14), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados aos recursos humanos considerando o 

estágio de alcance, o valor obtido evidencia que a maior parte dos itens 

demonstraram estar em um nível baixo de GC, com exceção de quatro práticas, 

a saber, o coaching, o brainstorming, a revisão de aprendizagem (learning 

reaview) e os espaços físicos corporativos, que estão em um nível médio.    

No Quadro 15 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de alcance de práticas e ferramentas de RH da Empresa 

B. 

 

Quadro 15 – Nível de GC de alcance práticas e ferramentas de RH da Empresa B 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

A partir do conjunto de itens pesquisados (Quadro 15), que abarca as 

práticas e ferramentas de GC voltados aos recursos humanos considerando o 

estágio de alcance, o valor obtido evidencia um nível médio de ocorrência das 

práticas de GC, com a ocorrência de três práticas com nível baixo.    

  

4.2.2.2 Nível de GC a partir do estágio de alcance de PO  

 

No Quadro 16 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de alcance de práticas e ferramentas de PO da Empresa 

A. 
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Quadro 16 – Nível de GC de alcance práticas e ferramentas de PO da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

Com base o conjunto de itens pesquisados (Quadro 16), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados aos processos organizacionais, 

considerando o estágio de alcance, o valor obtido evidencia um nível baixo de 

ocorrência das práticas de GC, com exceção de uma prática de nível médio 

(melhores práticas) e uma de nível alto (benchmarking).  

No Quadro 17 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de alcance de práticas e ferramentas de PO da Empresa 

B. 

 

Quadro 17 – Nível de GC de alcance práticas e ferramentas de PO da Empresa B 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  
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A partir do conjunto de itens pesquisados (Quadro 17), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados aos processos organizacionais, 

considerando o estágio de alcance, o valor obtido evidencia um nível baixo de 

ocorrência de todas as práticas de GC.  

 

4.2.2.3 Nível de GC a partir do estágio de alcance de BT  

 

No Quadro 18 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de alcance de práticas e ferramentas de BT da Empresa 

A. 

 

Quadro 18 – Nível de GC de alcance práticas e ferramentas de BT da Empresa A 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

Com base o conjunto de itens pesquisados (Quadro 18), que envolve 

práticas e ferramentas de GC voltados a base tecnológica, considerando o 

estágio de alcance, o valor obtido evidencia a maior ocorrência de nível alto 

(quatro práticas), seguido do nível baixo (quatro práticas) e, por fim, o nível médio 

(três práticas).   

No Quadro 19 são apresentados os dados relativos ao nível de GC 

relacionado ao estágio de alcance de práticas e ferramentas de BT da Empresa 

B. 
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Quadro 19 – Nível de GC de alcance práticas e ferramentas de BT da Empresa B 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados de pesquisa, 2019.  

 

No que se refere ao conjunto de itens pesquisados (Quadro 19), que 

envolve práticas e ferramentas de GC voltados a base tecnológica, considerando 

o estágio de alcance, o valor obtido evidencia a maior ocorrência de nível baixo 

(seis práticas), seguido do nível médio (cinco práticas).   

 

4.2.2.4 Resumo da análise do nível de GC relacionado ao estágio de alcance 

das empresas investigadas 

  

 A partir da análise do estágio de alcance do conjunto de práticas voltadas 

ao RH, verifica-se que a Empresa A apresenta um nível baixo de GC (GRÁFICO 

6), uma vez que 10 (dez) práticas apresentaram nível compatível com esta 

posição, sendo que 4 (quatro) práticas apresentaram nível médio e 1 (uma) nível 

alto de alcance. Já a Empresa B apresentou um nível médio de GC para o 

quesito alcance (GRÁFICO 6), uma vez que foi detectado que 3 (três) práticas 

apresentaram nível baixo, porém 12 (doze) apresentaram nível médio de GC. 
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Gráfico 6 - Nível de GC para Alcance em RH nas Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Para a categoria voltada para aos processos organizacionais a Empresa 

A obteve um nível baixo de GC (GRÁFICO 7), mesmo tendo 1 (uma) prática com 

nível médio e 1 (uma) prática com nível alto, mas prevalece o valor de nível baixo 

para a maioria das práticas, a saber, 13 (treze). A empresa B obteve o nível baixo 

para todas as práticas dessa categoria (GRÁFICO 7). 

  

Gráfico 7 - Nível de GC para Alcance em PO nas Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

A partir do grupo de práticas relacionadas à base tecnológica e funcional, 

a Empresa A obteve um nível alto de GC (GRÁFICO 8), já que 4 dessas práticas 

obtiveram o nível alto, 3 (três) o nível médio e 4 (quatro) o nível baixo. Por outro 

lado, foi constatado que na Empresa B, 6 (seis) práticas obtiveram nível baixo 

de alcance e 5 (cinco) o nível médio (GRÁFICO 8). 
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Gráfico 8 - Nível de GC para Alcance em BT nas Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

De um modo geral, pode-se afirmar que, para o alcance, o nível que mais 

se repetiu em todos os grupos de práticas investigados, considerando suas 

devidas categorias (RH, PO e BT) foi o baixo, porém com algumas exceções.  

Assim, também se verificou que mesmo a categoria de Base Tecnológica 

o nível baixo suplantou os níveis médio e alto, considerando todas das práticas 

investigadas, vale lembrar que que ambas as empresas atuam no ramo 

tecnológico. As diferenças de níveis são melhores esclarecidas na seção 4.3, 

onde serão comparados os níveis gerais das Empresas A e B.  

 

4.3 COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE GC DAS EMPRESAS A e B   

 

 No Gráfico 9 são apresentados os dados representando o nível geral de 

implantação, considerando todas as práticas investigadas abrangendo as 

Empresas A e B.  
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Gráfico 9 - Nível Geral de GC para implantação para todas as práticas do questionário da 
Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

 A partir do Gráfico 9, onde são consideradas todas as práticas do 

questionário para o nível de implantação, evidenciou-se que na Empresa A, 14 

(quatorze) práticas estão com nível médio de implantação, mas que 27 (vinte e 

sete) obtém o nível baixo. Por outro lado, na Empresa B, 13 (treze) práticas 

obtiveram nível médio de implantação e 28 (vinte e oito) práticas obtiveram nível 

baixo. 

 O que se obtém disso, é que, tanto a Empresa A quanto a Empresa B, no 

geral, têm um nível baixo de implantação, uma vez que, somando-se os níveis 

médio e alto não atingem 50% do total de práticas investigadas. 

 Porém, é importante destacar que, mesmo havendo diferenças no porte 

das empresas, ou seja, a A de pequeno porte, e a B de grande porte, os níveis 

de implantação das práticas consideradas para este estudo são, relativamente 

iguais. Ressalta-se que existe, entre as empresas pesquisadas, uma variação 

com relação à implantação dentro dos grupos de categorias (RH, PO e BT). 

 No Gráfico 10 são apresentados os dados representando o nível geral de 

implantação, considerando todas as práticas investigadas abrangendo as 

Empresas A e B.  
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Gráfico 10 - Nível Geral de GC para alcance para todas as práticas do questionário da 
Empresas A e B 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

A partir do Gráfico 10, onde são consideradas todas as práticas do 

questionário voltadas ao nível de alcance, evidenciou-se que na Empresa A 8 

(oito) práticas estão com nível médio de implantação, porém 27 (vinte e sete) 

obtiveram o nível baixo e 6 (seis) o nível alto. Já na Empresa B, 17 (dezessete) 

práticas obtiveram nível médio de alcance, 24 (vinte e quatro) práticas obtiveram 

nível baixo de alcance. 

 O que se conclui desta questão, é que a Empresa A têm um nível baixo 

de alcance, uma vez que, somando-se os níveis médio e alto não atingem 50% 

do total de práticas investigadas. A Empresa B também tem um nível baixo de 

alcance das práticas investigadas, porém, a Empresa A, mesmo sendo de 

pequeno porte obteve um número considerável de níveis alto (seis práticas), ao 

passo que a Empresa B não obteve nenhum nível alto, uma vez que concentrou 

a maior parte de suas práticas no nível médio (considerando o médio e o alto). 

 Novamente, é importante observar que, o porte das empresas 

investigadas é distinto, no entanto, os níveis de alcance para as práticas 

consideradas para este estudo são, relativamente parecidas, ressaltando-se as 

peculiaridades apresentadas anteriormente. Deve-se ressaltar que, do mesmo 

modo que no quesito implantação, existe uma variação entre as empresas 
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pesquisadas, com relação ao alcance das práticas dentro dos grupos de 

categorias (RH, PO e BT). 

 

4.4 SUGESTÃO DE PRATICAS E FERRAMENTAS PARA AS EMPRESAS 

INVESTIGADAS 

 

No Quadro 20 são apresentadas as práticas e ferramentas que este 

estudo julgou necessários para a melhoria do nível de GC nas Empresas A e B. 

 

Quadro 20 – Práticas sugeridas à Empresa A, a partir dos níveis detectados pela pesquisa  

Práticas e 

ferramentas 

de GC 

Categoria 

(RH, PO e BT)  

Como pode 

contribuir em uma 

organização 

Onde contribuem 

em uma empresa 

desenvolvedora de 

software 

 
 
 
Melhores 
práticas 

 
 
 

PO 
 

Registrar os pontos 
positivos e os pontos 
negativos de determinado 
procedimento ou processo 
e reutilizá-los, quando 
necessário. 

Estudo de viabilidade; 
Elicitação de requisitos; 
Especificação de 
requisitos; Validação dos 
requisitos. 

 
 
 
 
Base de 
Conhecimento 

 
 
 
 

BT 

Criar um sistema 
especialista de 
conhecimentos, 
informações, ideais, 
experiências, lições 
aprendidas, melhores 
práticas que podem ser 
documentadas em uma 
base de conhecimento. 

 
Estudo de viabilidade; 
Elicitação de requisitos; 
Especificação de 
requisitos; Validação dos 
requisitos. 

 
Normalização 
e 
Padronização 
de 
Documentos 

 
 

PO 

Elaborar e estabelecer 
normas, padrões, 
procedimentos e 
regulamentos que 
caracterizam uma 
organização. 

 
Elicitação de requisitos; 
Especificação de 
requisitos; Validação dos 
requisitos. 

 
 
 
 
Memória 
Organizacional 

 
 
 
 

PO; BT 

Criar e manter um sistema 
de conhecimentos e 
habilidades que preserva 
e armazena percepções e 
experiências, para que 
possam ser recuperadas e 
utilizadas posteriormente. 

 
Estudo de viabilidade; 
Elicitação de requisitos. 

 
 
 
 
 
Aprendizagem 
Organizacional 

 
 
 
 
 

PO 

Aprender a melhorar o 
conhecimento 
organizacional existente, 
aprender a criar um novo 
conhecimento 
organizacional e, ainda, 
disseminar ou transferir o 

 
Elicitação de requisitos; 
Validação dos requisitos. 
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conhecimento 
internamente e para 
outras áreas da empresa. 

 
 
 
 
Comunidades 
de prática 

 
 
 
 

RH 

Reunir-se em torno de 
interesses, buscando 
transferência de melhores 
práticas, acesso a 
especialistas e, ainda, a 
reutilização de modelos, 
conhecimentos e lições 
aprendidas. 

 
Elicitação de requisitos. 

 
 
 
Narrativas 

 
 
 

RH 

Narrar assuntos 
complicados, expor 
situações e/ou problemas, 
comunicar lições 
aprendidas, ou ainda, 
dialogar sobre mudanças 
culturais. 

 
Elicitação de requisitos; 
Especificação de 
requisitos. 

 
 
 
Benchmarking 

 
 

RH; PO 

Buscar sistematicamente 
as melhores referências 
para comparação aos 
processos, produtos e 
serviços da organização, 
interna e externamente. 

 
Estudo de viabilidade; 
Especificação de 
requisitos. 

 
 
 
Educação 
Corporativa 
 

 
 
 

RH 

Oferecer processos de 
educação continuada para 
atualização de 
funcionários, de maneira 
uniforme, em todas as 
áreas da empresa. 

 
Especificação de 
requisitos. 

 
 
 
Mapeamento 
de Processos 

 
 
 

PO 

Analisar os processos 
organizacionais para 
promover ou melhorar os 
processos existentes ou 
de implantar uma nova 
estrutura, voltada para 
processos na empresa. 

 
Especificação de 
requisitos. 

 
 
 
Sistema 
Workflow 

 
 
 

BT 

Utilizar ferramentas de 
automação do fluxo ou 
trâmite de documentos e 
processos voltados ao 
controle da qualidade da 
informação. 

 
Especificação de 
requisitos. 

 
 
 
Gestão de 
Conteúdo 

 
 
 

BT 

Utilizar ferramentas de 
suporte à colaboração de 
administradores e 
gerentes, para gerenciar a 
produção e informação 
on-line e distribuir para um 
público reduzido  

 
Especificação de 
requisitos. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Coser e Carvalho, 2012, p. 112.  

  

 As práticas e ferramentas de GC sugeridas no Quadro 20 foram obtidas 

de publicações de estudos sobre a presença da GC em um ambiente de 

software, de modo especial o de Coser e Carvalho (2012) que buscaram 

identificar as práticas de gestão do conhecimento, que contribuem para reter o 
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conhecimento técnico suscitado em processos de especificação de requisitos de 

software, desenvolvidos sob encomenda.  

A escolha do estudo de Coser e Carvalho (2012) para esta seção se deu 

pelos seus resultados e também pela proximidade com os objetivos do presente 

estudo, além de coincidir com a população em que os dados foram coletados em 

ambos os estudos.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Em um contexto cujas organizações são voltadas ao desenvolvimento de 

software, a tomada de decisão apresenta-se como um processo de grande 

importância, uma vez que tal ação deve garantir que as estratégias e objetivos 

institucionais sejam alcançados. Essas decisões podem abranger tanto os 

processos relacionados às pessoas, como aos processos da organização e no 

que diz respeito às questões ligadas à tecnologia. Assim, entende-se que tudo 

isso relaciona-se diretamente ao produto que surge do ambiente de 

desenvolvimento de software.  

Assim sendo, este estudo se propôs a investigar o emprego de práticas e 

ferramentas de GC em organizações de desenvolvimento de software, 

especificamente a percepção dos colaboradores de duas empresas do ramo.  

Par atender o objetivo geral deste estudo, buscou-se verificar na literatura 

a existência de experiências de GC associadas a utilização em processos em 

contextos de desenvolvimento de software; identificar a existência de empresas 

da indústria de software que utilizam ferramentas e práticas de GC, seja no 

contexto da literatura ou não; investigar em duas organizações (amostra) da 

indústria de software o uso ou não em seus processos de ferramentas e práticas 

de GC; identificar e apresentar o ponto de vista de um gestor de empresa do 

ramo de software em relação a existência e utilização de práticas e ferramentas 

de GC nos processos organizacionais de sua organização. 

O que se obtém disso, é que, tanto a Empresa A quanto a Empresa B, no 

geral, têm um nível baixo de implantação, uma vez que, somando-se os níveis 

médio e alto não atingem 50% do total de práticas investigadas. Porém, é 

importante destacar que, mesmo havendo diferenças no porte das empresas, ou 

seja, a A de pequeno porte, e a B de grande porte, os níveis de implantação das 

práticas consideradas para este estudo são, relativamente iguais. Ressalta-se 

que existe, entre as empresas pesquisadas, uma variação com relação à 

implantação dentro dos grupos de categorias (RH, PO e BT). 

 No que se refere ao nível de alcance, o que se conclui desta questão, é 

que a Empresa A têm um nível baixo de alcance, uma vez que, somando-se os 

níveis médio e alto não atingem 50% do total de práticas investigadas. A 

Empresa B também tem um nível baixo de alcance das práticas investigadas, 



88 

 

  

porém, a Empresa A, mesmo sendo de pequeno porte obteve um número 

considerável de níveis alto, ao passo que a Empresa B não obteve nenhum nível 

alto, uma vez que concentrou a maior parte de suas práticas no nível médio 

(considerando o médio e o alto). 

 Novamente, é importante observar que, o porte das empresas 

investigadas é distinto, no entanto, os níveis de alcance para as práticas 

consideradas para este estudo são, relativamente parecidas, ressaltando-se as 

peculiaridades apresentadas anteriormente. Deve-se ressaltar que, do mesmo 

modo que no quesito implantação, existe uma variação entre as empresas 

pesquisadas, com relação ao alcance das práticas dentro dos grupos de 

categorias (RH, PO e BT). 

 Assim, com base nas informações levantadas, optou-se por sugerir 

algumas práticas e ferramentas para que ambas as empresas pesquisadas 

possam melhorar ou aperfeiçoar seus níveis de GC. A práticas sugeridas foram: 

Melhores práticas (PO); Base de Conhecimento (BT); Normalização e 

Padronização de Documentos (PO); Memória Organizacional (PO; BT); 

Aprendizagem Organizacional (PO); Comunidades de prática (RH); Narrativas 

(RH); Benchmarking (RH; PO); Educação Corporativa (RH); Mapeamento de 

Processos (PO); Sistema Workflow (BT) e Gestão de Conteúdo (BT). 

 Como decorrência desse estudo, outros poderão ser realizados, como por 

exemplo, uma análise dos níveis de implantação e alcance das práticas de GC 

abordadas neste estudo, porém buscar diagnosticar a eficiência de cada prática 

isoladamente. Outra perspectiva de trabalho futuro é realizar um estudo 

empregando a mesma metodologia deste, no entanto abarcando um número 

maior de empresas. 
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ANEXO I 

 
 

Questionário 
 
 

Este questionário é constituído tendo como base a pesquisa feita por 

Batista e Quandt (2015) cujo propósito é possibilitar a análise acerca das 

percepções de gestores quanto ao estágio de implantação e o alcance 

pretendido dentro da organização de diversas práticas relacionadas à GC. 

 

Estágio de implantação: 

[ 1 ]  Não existem planos de implantação;  
[ 2 ]  Planejadas para o futuro;  
[ 3 ]  Estão em processo de implantação;  
[ 4 ]  Já estão implantadas;  
[ 5 ]  Já estão implantadas e apresentando resultados importantes, relevantes e 
mensuráveis;  
[ 6 ]  Já estão implantados e apresentando resultados qualitativos importantes e 
relevantes.  
  
Estágio de alcance (desde que exista pelo menos um plano de 
implementação dessas práticas): 

  
[ 1 ]  Não sei informar;  
[ 2 ]  Apenas iniciativas isoladas;  
[ 3 ]  Restrito a alguns departamentos;  
[ 4 ]  No âmbito de uma diretoria ou divisão;  
[ 5 ]  Amplamente disseminada na organização;  
[ 6 ]  Totalmente disseminada na organização. 
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1 Categoria Recursos Humanos 

1) Fóruns presenciais e virtuais e listas de discussão são definidos como espaços 
para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e experiências que 
contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de 
processos e atividades da organização.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Comunidades de prática ou comunidades de conhecimento são grupos informais 
e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse comum. As comunidades 
são auto-organizadas, a fim de permitir a colaboração de pessoas internas ou externas à 
organização; propiciam o veículo e o contexto para facilitar a transferência de melhores 
práticas e o acesso a especialistas, bem como a reutilização de modelos, do 
conhecimento e das lições aprendidas.  

 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
3) Narrativas são técnicas utilizadas em ambientes de gestão do conhecimento para 
descrever assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou 
ainda interpretar mudanças culturais. São relatos retrospectivos de pessoal envolvido nos 
eventos ocorridos.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
4) Mentoring é uma modalidade de gestão do desempenho na qual um expert 
participante (mentor) modela as competências de um indivíduo ou grupo, observa e 
analisa o desempenho, e retroalimenta a execução das atividades do indivíduo ou grupo.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
5) Coaching: é similar ao mentoring, mas o coach não participa da execução das 
atividades. Faz parte de processo planejado de orientação, apoio, diálogo e 
acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas. 
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
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6) Educação corporativa: compreende processos de educação continuada, 
estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira uniforme em todas as 
áreas da organização. Pode ser implementada sob a forma de universidade corporativa, 
sistemas de ensino à distância, etc.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
7) Universidade corporativa é a constituição formal de unidade organizacional dedicada 
a promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da organização. 
Programas de educação continuada, palestras e cursos técnicos visam desenvolver tanto 
os comportamentos, atitudes, e conhecimentos mais amplos, como as habilidades 
técnicas mais específicas.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
8) Brainstorming é uma maneira simples de ajudar um grupo de pessoas a gerar ideias 
novas e diferentes. O processo é dividido em duas fases: divergência e convergência. Na 
fase de divergência, todos os participantes concordam em adiar sua análise crítica. Em 
outras palavras, todas as ideias serão aceitas como válidas. Na fase de convergência, os 
participantes julgam as ideias de maneira positiva, isto é, eles identificam pontos positivos 
nas ideias antes de ver os aspectos negativos.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
9) Assistência de colegas (peerassist) é uma técnica utilizada por equipes de projeto 
para solicitar assistência de colegas e de especialistas sobre uma situação importante 
que a equipe está enfrentando. É parte de um processo conhecido como “aprender antes 
de fazer”, isto é, obter conhecimento antes de iniciar um projeto ou trabalho. A duração 
de um encontro para assistir colegas varia normalmente entre doze horas e dois dias. A 
equipe de projeto e os colegas convidados para assisti-los discutem assuntos e 
problemas do projeto e propõem soluções. A equipe de projeto recebe insights dos seus 
colegas nos encontros. Os colegas ganham, porque passam a conhecer mais sobre o 
projeto e sobre seus membros.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

  

10) Revisão de aprendizagem (learning review) é uma técnica usada por equipes de 
projeto para promover a aprendizagem durante o processo de trabalho. A revisão de 
aprendizagem é diferente da revisão pós-ação (afteraction review – AAR). A revisão pós-
ação é realizada no final do projeto. Já a revisão de aprendizagem pode ocorrer após 
qualquer evento. Um evento pode ser uma atividade curta, ou parte de uma atividade 
mais longa – por exemplo, uma reunião de planejamento de projeto.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
11) Revisão pós-ação (afteraction review – AAR) é uma técnica para avaliar e captar 
lições aprendidas, quando um projeto chega ao fim. Permite aos membros da equipe de 
projetos descobrirem o que aconteceu, por que aconteceu, e como manter os pontos 
fortes e eliminar as oportunidades de melhoria. A revisão ocorre por meio de um debate 
informal com os principais membros do projeto. A revisão pode ser realizada no final do 
projeto ou no final de um ponto chave durante o projeto. Não é uma reunião para críticas 
e reclamações. A revisão maximiza o aprendizado ao permitir um ambiente onde líderes 
e membros podem conversar honestamente sobre o projeto. Não é um relatório de 
avaliação completo. 
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
12) Espaços colaborativos físicos – quando as pessoas compartilham ou criam conhe-
cimento, elas normalmente interagem com outras pessoas por meio de comunicação 
face-a-face. Elas discutem, dialogam ou simplesmente fazem perguntas. O espaço físico 
é onde esse tipo de interação humana ocorre. Se esse espaço for bem planejado, pode 
promover o compartilhamento e criação de conhecimento. Muitos espaços físicos não 
são adequados para promover trabalho colaborativo. Por outro lado, há espaços que 
facilitam a interação entre as pessoas e promovem a criação e compartilhamento do 
conhecimento.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
13) Espaços colaborativos virtuais permitem o trabalho conjunto entre pessoas 
independentemente de onde elas estão fisicamente. Isso significa a capacidade 
combinada de compartilhar documentos, editar de maneira colaborativa e realização de 
áudio/vídeo conferências. Os principais benefícios são: i) permite acessar os melhores 
especialistas em qualquer lugar do mundo; ii) reduz despesas com viagens; e iii) permite 
que as pessoas trabalhem no horário e local de sua preferência para alcançar melhores 
resultados, assim como disponibiliza informações das quais elas precisam.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
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14) Café do conhecimento (knowledge coffee) é uma maneira de realizar uma 
discussão em grupo para refletir e compartilhar pensamentos e insights de maneira 
amistosa. O objetivo do café do conhecimento não é levantar críticas. Normalmente leva 
a insights mais profundos e compartilhamento mais intenso do que o comum.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
15) Compartilhamento de vídeos se refere à publicação de conteúdo na forma de vídeo, 
ou para um público específico ou para todo mundo. Além de compartilhar conteúdo, os 
sítios permitem algum nível de debate também.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 

 
 
 

2 Categoria processos organizacionais 
 

1) Melhores práticas (best practices) consistem na identificação e difusão de melhores 
práticas que podem ser definidas como um procedimento validado para a realização de 
uma tarefa ou solução de um problema. Inclui o contexto onde pode ser aplicado. São 
documentadas por meio de bancos de dados, manuais ou diretrizes.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Benchmarking interno e externo é a busca sistemática das melhores referências 
para comparação aos processos, produtos e serviços da organização.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
3) Memória organizacional/lições aprendidas/banco de conhecimentos refere-se ao 
registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e 
relacionamentos com os clientes. As lições aprendidas são relatos de experiências onde 
se registra o que aconteceu, o que se esperava que acontecesse, a análise das causas 
das diferenças e o que foi aprendido durante o processo. A gestão de conteúdo mantém 
atualizadas as informações, ideias, experiências, lições aprendidas e melhores práticas 
documentadas na base de conhecimentos.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
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4) Sistemas de inteligência organizacional/inteligência competitiva tratam da 
transformação de dados em inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão. 
Visam extrair inteligência de informações, por meio da captura e conversão das 
informações em diversos formatos, e a extração do conhecimento a partir da informação. 
O conhecimento obtido de fontes internas ou externas, formais ou informais, é 
formalizado, documentado e armazenado para facilitar o seu acesso.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
5) Mapeamento ou auditoria do conhecimento é o registro do conhecimento organi-
zacional sobre processos, produtos, serviços e relacionamento com os clientes. Inclui a 
elaboração de mapas ou árvores do conhecimento, descrevendo fluxos e 
relacionamentos de indivíduos, grupos ou a organização como um todo.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
6) Sistemas de gestão por competências referem-se a uma estratégia de gestão 
baseada nas competências requeridas para o exercício de atividades de determinado 
posto de trabalho e remuneração pelo conjunto de competências efetivamente exercidas. 
As práticas nesta área visam determinar as competências essenciais à organização, 
avaliar a capacitação interna com relação aos domínios correspondentes a essas 
competências, e definir os conhecimentos e habilidades que são necessários para 
superar as deficiências existentes com relação ao nível desejado para a organização. 
Podem incluir o mapeamento de processos-chave, das competências essenciais 
associadas a eles, das atribuições, atividades e habilidades existentes e necessárias, e 
das medidas para superar as deficiências.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
7) Banco de competências organizacionais é um repositório de informações sobre a 
localização de conhecimento na organização, incluindo fontes de consulta e também as 
pessoas ou equipes detentoras de determinado conhecimento.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
8) Banco de competências individuais/banco de talentos/páginas amarelas é um 
repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural das 
pessoas. A forma mais simples é uma lista on-line do pessoal, contendo um perfil da 
experiência e áreas de especialidade de cada usuário. O perfil pode ser limitado ao 
conhecimento obtido por meio do ensino formal e eventos de treinamento e 
aperfeiçoamento reconhecidos pela instituição, ou pode mapear, de forma mais ampla, a 
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competência dos funcionários, incluindo informações sobre conhecimento tácito, 
experiências e habilidades negociais e processuais.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
9) Gestão do capital intelectual/gestão dos ativos intangíveis trata de recursos 
disponíveis no ambiente institucional, de difícil qualificação e mensuração, mas que 
contribuem para os seus processos produtivos e sociais. A prática pode incluir 
mapeamento e gestão dos ativos do conhecimento, a saber: i) ativos de mercado; ii) 
ativos humanos; iii) ativos de propriedade intelectual; iv) ativos de infraestrutura; v) ativos 
de relacionamento.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
10) Captura de ideias e de lições aprendidas refere-se a captar – de maneira coletiva 
e sistemática – as lições aprendidas e as ideias que estão surgindo. A técnica “captura 
de ideias e de lições aprendidas” é um guia de como fazer isso. Exemplos de ferramentas 
pessoais para captar ideias e lições aprendidas: i) computador; ii) blogs e K-logs (blog de 
conhecimento); iii) gravador; iv) filmadora, entre outras. São exemplos de ferramentas 
coletivas: i) salas de bate-papo eletrônicas; ii) Intranet; iii) Wikis; iv) redes sociais 
(Facebook, Linkedin, etc); v) videoconferência; entre outras.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
11) Taxonomia é uma técnica que possibilita a organização estrutural: i) informação; ii) 
documentos; e iii) bibliotecas de maneira consistente. A estrutura, ou arquitetura, ajuda 
as pessoas a navegar, armazenar e recuperar dados e informações necessários em toda 
a organização. A taxonomia permite organizar as informações e conhecimento 
necessários de maneira intuitiva. Pode ser considerado um sistema de classificação para 
o capital intelectual da organização, além de indicar a experiência e conhecimento das 
pessoas. A taxonomia pode também incluir metadados que permitem a gestão 
sistemática de dados ou informação.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
12) Bases de conhecimento: refere-se à externalização do conhecimento considerado 
“crítico” devido ao seu impacto no desempenho organizacional. As bases de 
conhecimento servem para preservar, gerenciar e alavancar a memória organizacional.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
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13) Construção de clusters de conhecimento/repositórios do conhecimento refere-
se à externalização do conhecimento considerado “crítico” devido a seu impacto no de-
sempenho organizacional. As bases ou repositórios do conhecimento servem para 
preservar, gerenciar e alavancar a memória organizacional. Há vários tipos diferentes de 
repositórios do conhecimento utilizados hoje. Eles podem ser classificados de maneiras 
diferentes. Em geral, um repositório de conhecimento conterá mais que documentos 
(sistema de gestão de documentos), dados (banco de dados), ou registros (sistema de 
gestão de registros). Um repositório do conhecimento conterá conhecimento valioso, que 
é uma mistura de conhecimento tácito e explícito, baseado nas experiências únicas dos 
indivíduos que são ou foram parte daquela companhia, assim como, o know-how que tem 
sido testado e aprovado em situações de trabalho.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
14) Instrumento de avaliação do grau de maturidade em GC é um questionário de 
pesquisa para ajudar organizações a realizar uma breve autoavaliação do grau de 
maturidade em GC. Deve ser realizada no início da implementação da GC. Antes do início 
dos trabalhos, a organização precisa saber seus pontos fortes e oportunidades de 
melhoria. A organização pode, então, direcionar seus projetos de GC para lidar com as 
lacunas ou problemas de conhecimento identificados durante a avaliação. O instrumento 
para avaliação do grau de maturidade é baseado no modelo de gestão do conhecimento 
para a administração pública brasileira (proposto por Fábio Ferreira Batista em obra 
publicada pelo Ipea em 2012). Além do modelo, esse livro propõe um manual de 
implementação da GC.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
15) Organizational knowledge assessment (OKA) é um instrumento de avaliação que 
permite à organização conhecer seu grau de maturidade em GC e identificar áreas-chave 
que precisam ser aprimoradas para avançar na institucionalização da GC. O método foi 
desenvolvido pelo Instituto do Banco Mundial e conta com três elementos básicos: i) 
pessoas; ii) processos; e iii) sistemas.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
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3 Categoria base tecnológica 
 

1) Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets são sistemas 
informatizados que capturam e difundem conhecimento e experiência entre 
trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço web de integração dos sistemas 
corporativos, com segurança e privacidade dos dados. O portal pode constituir-se em um 
verdadeiro ambiente de trabalho e repositório de conhecimento para a organização e 
seus colaboradores, propiciando acesso a todas as informações e aplicações relevantes, 
e também como plataforma para comunidades de prática, redes de conhecimento e 
melhores práticas. Nos estágios mais avançados permite customização e personalização 
da interface para cada um dos servidores/funcionários.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Blogs– trata-se de um tipo de sítio (site) na rede mundial de computadores na forma 
de jornal. Contém uma lista de entradas em ordem cronológica. As entradas podem ser 
textos, fotografias, vídeos, gravações de áudio ou uma mistura de tudo isso. O conteúdo 
do blog pode ser produzido por um único autor ou por uma equipe de autores.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
3) Serviços on-line de redes sociais – rede social é um grupo de pessoas que 
compartilham uma área comum de interesse. Os serviços on-line de redes sociais, ou 
“redes sociais digitais”, servem de suporte para interagir socialmente na rede mundial de 
computadores. Os serviços, entre outros, contemplam mecanismos para:  
i) encontrar pessoas com interesses e necessidades semelhantes; ii) organizar grupos ou 
subgrupos de pessoas para facilitar a comunicação entre elas; iii) compartilhar conteúdo 
(documentos, links para sítios relevantes e vídeos).  
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
4) Voice and voice-over-internet protocol (Voip) – A rede mundial de computadores 
permite a transmissão de sinais de áudio e vídeo entre computadores, utilizando 
conecção de banda larga e equipamentos de baixo custo, tais como: webcam e fone de 
ouvido. Isso é conhecido como voice over-internet protocol (Voip).  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
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5) Ferramentas de busca avançada– muitas pessoas usam mecanismos de busca 
disponíveis na rede mundial de computadores. Entretanto, poucos utilizam ferramentas 
de busca avançada disponibilizadas pela maioria dos mecanismos de busca, como o 
Google, por exemplo. A compreensão dessas ferramentas melhora muito a qualidade dos 
resultados das buscas.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
6) Sistemas de workflow apoiam o controle da qualidade da informação apoiado pela 
automação do fluxo ou trâmite de documentos. Workflow é o termo utilizado para 
descrever a automação de sistemas e processos de controle interno, implantada para 
simplificar e agilizar os negócios. É utilizado para controle de documentos e revisões, 
requisições de pagamentos, estatísticas de desempenho de funcionários etc.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
7) Gestão de conteúdo trata da representação dos processos de seleção, captura, 
classificação, indexação, registro e depuração de informações. Tipicamente envolve 
pesquisa contínua dos conteúdos dispostos em instrumentos, como base de dados, 
árvores de conhecimento, redes humanas etc.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
 
8) Gestão eletrônica de documentos (GED) é uma prática de gestão que implica 
adoção de aplicativos de controle e emissão, edição e acompanhamento, distribuição, 
arquivamento e descarte de documentos.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
9) Data warehouse (ferramenta de TI para apoio à GC) é uma tecnologia de 
rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em bases relacionais, 
permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de dados.  
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
10) Data mining (ferramenta de TI para apoio à GC) – os mineradores de dados são 
instrumentos com alta capacidade de associação de termos, permitindo-lhes “garimpar” 
assuntos ou temas específicos.  
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1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
11) Customer relationship management (gestão de relacionamento com o cliente) 
– criada para definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as funções de 
contato com o cliente. Essas ferramentas compreendem sistemas informatizados e 
fundamentalmente uma mudança de atitude corporativa, que objetiva ajudar as 
organizações a criar e manter um bom relacionamento com seus clientes, armazenando 
e inter-relacionando de forma inteligente, informações sobre suas atividades e interações 
com a empresa. 
 
1) Estágio de implantação: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 
2) Estágio de alcance: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


