
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

PRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA RELATOS DE BUG 
EM ORGANIZAÇÕES DA INDÚSTRIA DE SOFTWARE 

 
Karen Camilla Portera1, Mariana Oliveira2, Nelson Tenório3 

1Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. 

karencamilla7@gmail.com 
2Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento nas Organizações, Centro 

Universitário de Maringá - UNICESUMAR. mariana_santosoliveira@hotmail.com 
3Orientador, Doutor, Departamento de Pesquisa, UNICESUMAR. Pesquisador do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – ICETI. nelson.tenoriojr@gmail.com 

 
RESUMO 

 
O conhecimento tem sido relevante no âmbito empresarial. Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento (GC) 
torna-se essencial para aprimorar o conhecimento organizacional por meio da captura, armazenamento, 
compartilhamento e aplicação desse conhecimento. Assim, a GC apresenta algumas práticas fundamentais 
para manter o conhecimento organizado e acessível para todos os indivíduos pertencentes a uma 
organização. Além disso, essas práticas da GC auxiliam no processo de inovação e produtividade. Em 
especial, nas organizações da indústria de software, pois são utilizadas iniciativas para melhorar processos 
e atividades em tal indústria. Diante disso, podem-se destacar algumas atividades desenvolvidas na 
construção do software, tais como levantamento de requisitos, correção e testes. Nesse cenário, é comum a 
entrega de um software contendo erros, que são comumente denominados de bug. Em específico no 
cenário de correção do software uma atividade de grande relevância são os reportes de bug. Um relato de 
bug é um documento pelo qual são relatadas as falhas de um software. Esses relatos contêm as 
informações essenciais para correção dessas falhas.  Contudo, em muitos casos, as informações contidas 
no reporte de bug são insuficientes para solucionar o problema, tornando esses relatos com uma escassez 
de qualidade. Portanto, o objetivo desse trabalho é identificar práticas da GC para aprimorar a qualidade de 
um relato de bug. Para tanto, essa pesquisa caracteriza-se como de natureza aplicada com procedimentos 
bibliográficos e pesquisa de campo. 
 
Palavras chave: Comunidade de Prática; Correção; Tecnologia.  
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento é primordial para as organizações, pois tornou-se um aliado para 
conseguir vantagem competitiva organizacional. Dessa forma, no final do século XX, ficou 
evidente que o conhecimento se tornou o principal fator de produção para as 
organizações, sendo o responsável por mudanças estruturais e produtivas (SANTOS et 
al., 2016). Para Alavi e Leidner (2001), o conhecimento pode ser visto sob diferentes 
perspectivas, tais como, estado de mente, objeto, processo, condição de ter acesso à 
informação e capacidade. Nesse sentido, a GC é essencial para lidar com esse 
conhecimento organizacional. Para Ettlie e Pavlou (2006), a GC pode contribuir também 
para um melhor desempenho nos processos organizacionais, incluindo a implementação 
de melhores práticas, resolução de problemas, integração funcional e desenvolvimento de 
novos produtos. Além disso, a GC contempla algumas práticas para manter o 
conhecimento organizacional atualizado e acessível.  

Para Batista (2004) as práticas da GC podem ser descritas como condutas 
voltadas à gerência de forma eficiente do conhecimento que visam a produção, retenção, 
disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das organizações 
(BATISTA, 2004). Além disso, essas práticas são compreendidas por Feldman e Pentland 
(2003) como rotinas organizacionais referentes a padrões repetitivos de ações 
interdependentes, realizadas por membros organizacionais envolvidos na realização das 
tarefas e processos. 

Apesar das organizações da indústria de software utilizarem várias atividades, tais 
como, implementação, correção e, defeitos podem surgir enquanto o software está em 
uso, esses defeitos podem ser denominados como bug (COTRONEO et al., 2016). Assim, 
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quando os bugs são identificados é preciso que eles sejam reportados por meio de relatos 
de bug para que a correção seja realizada. Davies e Roper (2014) afirmam que tais 
relatos são o principal meio pelo qual os usuários de um sistema comunicam as falhas 
aos desenvolvedores. Porém, esses relatos, muitas vezes, são incompletos e imprecisos, 
não possuindo todas as informações necessárias para a correção do bug. 

 Assim, a qualidade de um reporte de bug é essencial para a sua correção. 
Segundo Hooimeijer e Weimer (2007), os reportes de bug de qualidade são tratados mais 
rapidamente do que os relatos incompletos. Assim, esta pesquisa tem como objetivo 
identificar práticas da GC para aprimorar a qualidade de um relato de bug. Desse modo, 
além dessa seção introdutória, a próxima seção apresenta os materiais e métodos 
utilizados, seguido dos resultados e discussões. Na sequência são apresentadas as 
considerações finais da pesquisa, seguida das referências bibliográficas utilizadas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza aplicada com procedimentos 
bibliográficos e pesquisa de campo. Dessa forma, essa pesquisa é realizada em cinco 
etapas, conforme apresentado na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Etapas da pesquisa 

Fonte: Os autores (2019). 

  
Para atingir o objetivo desta pesquisa o trabalho foi dividido em quatro etapas. A 

primeira etapa consiste na realização de uma pesquisa bibliográfica aprofundada acerca 
do tema proposto. Para tanto, foram consultadas as mais renomadas bases de dados 
científicas digitais, tanto nacionais quanto internacionais, tais como: Web of Science, 
Science Direct, Portal de Periódico da CAPES, Scopus e Emerald Insight.  

Na segunda etapa, foi feita a elaboração do protocolo de entrevista definido pelos 
pesquisadores que possui como finalidade entender os problemas enfrentados por 
desenvolvedores no entendimento de um relato de bug. Dessa maneira, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com pessoas de diferentes perfis profissionais em uma 
organização da indústria de software.  

Na terceira etapa realizou-se a condução de entrevistas com 3 desenvolvedores de 
software. O tempo médio das entrevistas foi de 10 minutos. Os dados das entrevistas 
serão analisados por meio da sua transcrição, conforme sugerido por Creswell (2014).  

Na quarta etapa realizou-se uma análise para identificar as práticas da GC no 
aprimoramento do relato de bug. Para tanto, utilizou-se o software Atlas.TI para a análise 
das entrevistas. Na última etapa, foi feita a discussão dos dados das entrevistas. 

 
 
 

Etapa 5 - Discutir os resultados

Etapa 4 - Analisar os dados

Etapa 3 - Conduzir as Entrevistas

Etapa 2 - Elaborar do Protoloco de Entrevista

Etapa 1 - Buscar publicações relacionadas ao tema
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados da pesquisa mostraram que os entrevistados apresentam muita 
dificuldade no entendimento de relato de bug, principalmente na escrita desse relato.  
Quando questionados sobre a dificuldade em compreender os bugs, o entrevistado 
destacou que “geralmente a dificuldade acontece na escrita, porque não se tem uma 
especificação no que eles escrevem” (Desenvolvedor I, 18/02/2019).  Outro entrevistado 
revelou que “na parte do sistema onde ocorreu o bug as vezes é bem mal escrita, bem 
difícil de entender, então a gente tem que chamar o suporte para conversar, pois só com 
o texto as vezes não resolve” (Desenvolvedor II, 18/02/2019). Dessa maneira, fica 
evidente que os entrevistados apresentam muita dificuldade, em relação a escrita no 
relato de bug.  

Nesse cenário, uma Comunidade Prática (CoP) poderia auxiliar os 
desenvolvedores no entendimento do relato. Essa fala corrobora o exposto por Wenger e 
Trayner-Wenger (2015) de que as CoPs são formadas por pessoas engajadas em um 
processo de aprendizagem coletiva, compartilhando a preocupação de desenvolver algo 
de forma cada vez melhor, por meio da interação contínua entre seus membros. Além 
disso, as CoPs são um instrumento de suporte a equipes, líderes e gerentes de projeto, 
bem como redes de pesquisa, pois, permitem a coleta, armazenamento, disponibilização 
e fomento do compartilhamento de informações e conhecimentos relativos às atividades 
dos projetos (BATISTA, 2004). 

Além disso, outra prática que auxiliaria os desenvolvedores no entendimento dos 
relatos de bug é a normalização e padronização de documentos, pois é uma prática da 
GC que consiste na atividade sistêmica de estabelecer e utilizar padrões (LEUCH, 2006). 
Dessa forma, Davenport e Prusak (1998) defendem que a utilização de algum tipo de 
vocabulário padronizado auxilia na construção de controle de palavras no sentido de 
compatibilizar diferentes tipos de linguagens. 

Outro entrevistado foi questionado a respeito de como os desenvolvedores 
solucionam o problema de entendimento do bug. Dessa forma, o entrevistado salientou 
que “a gente liga pelo Skype troca uma ideia, troca um texto” (Desenvolvedor III, 
18/02/2019). Nesse sentido, uma comunidade de prática virtual auxiliaria na solução do 
entendimento do relato de bug. Segundo Dalkir (2011) as CoPs também podem ser 
virtuais, isto é, não se restringem a fronteiras geográficas, os membros podem estar mais 
dispersos e poucos encontros são marcados face-a-face, fazendo com que a 
comunicação principal ocorra por meio de ferramentas tecnológicas. Assim, as CoPv, 
também podem estimular o compartilhamento do conhecimento, além dos interesses 
profissionais, problemas e possíveis soluções. 

Dessa maneira, fica evidente que as práticas da GC apresentam diversas 
características nas quais auxiliam os desenvolvedores no entendimento de um relato de 
bug, tais como, CoPs, normalização e padronização de documentos e comunidade de 
prática virtual. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve objetivo identificar práticas da GC para aprimorar a qualidade 
de um relato de bug. Para tanto, foi realizada uma busca por publicações que 
envolvessem o tema, além de uma pesquisa de campo, com a aplicação de entrevistas 
semiestruturadas em organizações da indústria de software. Com a pesquisa pode-se 
observar que, na visão dos entrevistados, o entendimento de relato de bug é complexo na 
indústria de software, desse modo, a prática de CoPs poderia auxiliar no 
compartilhamento da informação acerca do bug entre os desenvolvedores face a face. 
Outra prática revelada nos resultados diz respeito a normalização e padronização de 
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documentos na qual auxilia a estabelecer e utilizar um vocabulário padrão. Por fim, a 
ultima prática apresentada refere-se a CoPv, na qual baseia-se na troca de informações 
sobre o relato de bug de modo virtual.  
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